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INTRODUÇÃO 

Apresentamos aos companheiros militantes, simpatizantes 

e amigos a resolução política que nossa Organização acaba de apro 

var como seu posicionamento político bSsfco e unificador do cole 

Nacional Ampliada, que realizou-se apos vários adiamentos, e.que, 

mesmo não contando com uma preparação Intelramente satisfatória, 

conseguiu mobilizar o coletivo partidário em torno dos debates pre 

paratorios, em cima das Tribunas de discussão que foram lançadas. 

Através dos processos regionais, terminamos por chegar a realiza- 

ção da IV RNA, que buscou usar critérios que dessem a maior repre 

sentatividade possível, nas condições atuais de nossa reorganiza- 

ção, ao conjunto do coletivo partidário, expressando a reUçáoqua 

dros-bases possível neste momento. 

tendo transcorrido através de ricos debates. Prevaleceu um espí- 

rito de enfrentamento das contradições e diferenças de posições, 

embora envolto num clima de abertura e de comb.ate ao sectarismo 

-tf-ca, superando-se em grande parte o espírito ideologizado .. em 

que, por momentos, esteve envolvida a discussão no processo pre 

paratorio. 

tivo partidário ate a realização de nosso II CDngresso. 

Esta resolução política foi aprovada em nossa IV Reunião 

A reunião foi realizada em clima de -grande expectativa, 

e ã ideologizaçao. Este clima permitiu que nodecorrer da reunião 

muitas posições evoluíssem e avançasse a margem de unidade polí- 

A IV RNA aprovou formalmente a convocação de nosso lí 
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Congresso, fixarido-lhe um prazo limite. Ela retomou em suas mãos 

o processo reorganizativo <Je nossa 0. Como ja tinha sido feitona 

pratica e mesmo em vários documentos de nossa 0. , a IV RNA revo- 

gou formalmente o programa-basico aprovado pela III RNA, formal^ 

zando assim as autocríticas com relação as definições daquele do 

cumento, tais como: 

-o erro de considerar o maoísmo como terceira etapa do marxismo 

leninismo, reafirmando a necessidade de se tomar o marxismo-le- 

ninismo como base teórica fundamental sobre a qual deve se desen 

volver nossa 0. 

-a errônea caracterização que aquele programa fazia de nossa so- 

ciedade, não a caracerizando como uma sociedade capitalista de- 

pendente. 

-a errônea posição quanto ao caráter da revolução, lã definida 

como sendo nacional-deniocratica e popular, e nao justamente como 

deveria ser o seu caráter socialista-proletario. 

-o erro dessas concepções, ao não colocar a classe operaria como 

força não so dirigente mas também compondo a principal força mo- 

triz, expressava-se também na proposta de uma estratégia de uma 

"guerra popular prolongada", com base principalmente no campo, e 

não como deveria ser de um processo de acumulo de forças para a 

luta armada de base, princípalmente insurreicional e assentada 

principalmenlfi. sobre a cl as.se operaria, 

e por último, da errônea definição, decorrente da consideração do 

maoísmo como terceira etapa, da necessidade de construção de um 

"partido de tipo Inteiramente novo, marxista-leninista-maoTsta". 



Ao mesmo tempo em que afirmava estas autocríticas com re 

laçao às definições do programa básico, a IV RNA as fazia também 

com relação <10 processo de expulsão de nossa 0. da corrente que 

veio a conformar o PRT. Esta corrente fof expulsa quando da rea 

Hzação de nossa I RNA, em 1968, com base na resolução de 6 pon 

tos que unificou nossa 0., e que representava no essencial as mes_ 

mas posições expressas no programa-basico aprovado na III ftNA.Es^ 

ta corrente, então expulsa de nossa 0-, se constituiu na primei^ 

ra corrente interna a defender posições de revolução socialista, 

as quais mais tarde viriamos a adotar, ainda que na epoca suas 

posições justas, no que toca ao caráter da sociedade brasileira 

e da revolução, ficassem ate certo ponto obscurecidos pelo des-- 

■vio militarista que se manifestava naqueles companheiros. Nossa 

autocrítica com relação a expulsão daqueles companheiros diz res 

peito tanto a base política errônea que informou essa decisão,, 

quanto aos métodos sectários utilizados no processo de luta inter 

na, que em grande parte impediram um desenvolvimento do debate po 

lítlco. 

Finalmente, ao apresentarmos estas resoluções políticas, 

devemos ressaltar suas grandes limitações. Se de um lado elas re 

presentam um grande passo, a medida em que significam um avanço 

concreto e o atingimento de um novo patamar de unidade para nos 

sa 0., de outro, elas apresentam importantes lacunas.e deficier 

cias das quais devemos estar bastante conscientes' no sentido de 

nao superestimn-las e de não vir a cristalizar nosso pensamento 
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político em torno delas. Ao contrario, o rápido desenvolvimento 

da conjuntura política do país e as limitações que temos em nos 

so processo de definição política exigem um esforço concentrado 

de {},„ a partir de seu CC. no sentido de» tomando como base es- 

tas resoluções políticas , vir a desenvolver nosso processo de 

det-ite e elaboração na preparação de nosso II Congresso. 

SECRETARIADO NACIONAL 
DO 

COMITÊ CENTRAL 
, K 

AÇA0 PGPULAR MARXISTA-LENINISTA 

Abri 1/79 



CONJUNTURA 

1. CONJUNTURA DE FIM DA DITADURA MILITAR E MOMENTO ATUAL 

A crise do regime do ditadura militar atinge uma ng*a qu ' _1 

dade quando, entre 77/78, eia leva 5 derrota o projeto de inst*i - 

cionalizaçào do regime de ditadura militar, forçando este regia a 

assumir o processo irreversível de sua substltulção/trans^ormaç , 

iniciando, assim, a conjuntura do fim ia ditadura militar. Ist 

deu, destacadamente, pelo acirramento das *»;ntradições inr -b' 

sas (e do que elas refletiam aas contraaíç. *> - -»a-'G d ~an 

to da sociedade), seja no seio da prÕprin ditadura, ce.)a p- 

são da oposição liberal, seja pela crescente pressão an i.'.:«/im- 

operario e popular. Ficava constatado, enfim, que o regime «-.orr 

tava não era mais efica2 para coesionar os diferentes inlt-.es. 

burgueses (hegemonizados pela burguesia monopolista) dentre» dc ! lo^ 

co dominante, nem tampouco se mostrava eficaz para conter a re -ia 

da das lutas populares. 

Quando a ditadura militar assume o projeto de auto-refe ar 

-se ela estava agora tomando o caminho de cima transformação di: 

da e controlada, onde buscaria proceder ao recuo paulatino e ç.-r.- 

nizado das PFAAs do papel que ate então vinb:m desempenhando' r>- 

tão direta do Estado. A ditadura militar explicitava assim o i ac 

to da crise econômica, do seu isolamento político e inclusive .. 

fissuras Internas e a pressão da oposição liberal, bem como a •#- 

plosão das insatisfações populares, num espoucar crescente de 

tas masslvas. 

Embora estejamos vivendo jã a conjuntura ou período de • 

da ditadura militar, isto não é sinônimo de sua desaparição in • " * 

ta, nem que ela esteja vivendo o momento de sua desagregação t '■ &'i • 
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Na verdade, o aue se ronsi»te 5 que estanes «li. .a, ro Início deste 

processo, onde a ’i.'S ainda com u<.a margem de manobra razoável .conta 

ainda com apoio burguJs suficiente para encaminhar sua auto-trans- 

formação, mesmo levando em conta todo o desgaste acumulado e a ace 

leração crescente de seu enfraquecimento. 

0 momento atual se caracteriza ainda pela polarização, prin 

cipalmente dentro do bloco dominante, sobre a forma concreta de con 

duzir a "superação" da ditadura militar. Num primeiro momento ven- 

ceram a DM e os setores burgueses que lhe dão sustentação (e que são 

os mais fortes), na medida em que a ditadura conseguiu a aprovação 

de suas reformas, garantiu a sucessão presidencial e absorvpu o tes 

te das eleições em novembro passado. Os limites atuais de suas re- 

formas entretanto, tem pouco folêgo e apontam para uma profunda ins 

tabilidade. 

A DM buscara ao máximo que não se chegue à este"momento de 

desagregação" onde estaria colocada de forma pratica as condições 

para o chamamento i sua derrubada. Para tanto ela buscará uma"tran- 

sição por cima", negociada dentro do bloco dominante. 

2. A "ÜITADURA REFORMADA" COMO FORMA DE"TRANSIÇflO POR CIMA" 

0 "projeto de ditadura reformada", se assim se pode dizer,Õ 

justamente a forma pratica que assume hoje essa"transição por cima" 

a partir da Iniciativa da própria DM. Este "projeto" não delinea um 

modelo de um novo regime de forma precisa e clara, e sim, ao contra 

r1o, ele ê essencialmente impreciso, fluído, e sem fronteiras bem 

delimitadas nem objetivos rígidos, aparecendo con um acentuado ca 

rãter pragmático, de 1r se ajustando ãs condições da negociação de 

"retirada organizada". Ele ê muito mais um processo dinâmico de vais 

e-ven$ onde a característica principal esta.j^ dúvida, nas conces 



sões crescestes qjr o regime de DM vai sendo forçacfj a fozor. 

que p^ra tui.‘c . 1 gor-intir ur suas mãos a iniciativa Oa cU 

sagem e do ritmo do processo de transformação. Ele c assim, uma fi 

ma de transição que busca manter, ainda, nas mãos das FFAAs o con- 

trolo da transição, do"recuo organizado para os quartéis". 

As reformas da ditadura concentraram maiores poderes no ãfrb- 

fo do "poder executivo", isto é, da Presidência Ja P.epCr 11ru c d* 

toda a maquina estatal que lhe f subordinada, garantindo des^a fv.• 

ma especifica a concentração de poderes para 1 transição. As ref... 

mas foram a forma encontrada para manter-se o regime dt dit.-.dura ,i . 

111er em condições de poder e Iniciativa pera conducir a negociado 

sua prõpri i sjperação. í assim que as medidas tomada, para ga»m<i 

tir o resultado eleitoral por antecipação, feitas nj . . 

br 11 de 77", mais todo o conjunto de medidas, desde as "sal,ague.; 

Jíj", aumento de mandato presidencial, poderes novos ar presidene, 

neva LSN, concentração do aparelho repressivo, etc., tudo isso vi- 

ría conformar o novo "executivo forte" da ditadura reformada. 

So que a ditadura reformada supunha não somente .aforçai o 

poder 1-ja1 do executivo. Ela visava ao mesmo ^empu -crfrent. r ■> l 

se de representação política do regime, abrindo anais concretos 

nue pr-rmi ti ssem um processo de negociações polítlc-' dentro do s £ 

uo dominante, inclusive para anrrontar as co* t. od';3cs que afloro- 

vam dentro da própria freção dominante, a burguesia .monopelista. 

9uscava-se assli.;, tanto abrir canais para que as contradi- 

ções Inter-burguesas se expressassem, an mesmo tempo que, em certa 

medida, buscava-se taribém, abrir canais para absorve*”, controlar e 

manipular as reivindicações políticas * econômicas do MOP, dentro 

da nova Institucional Idade, buscando d^sartaar-l he a independência, 

,«lf AM , A MMMMMMMf M 

Atojàüf j DD j 4 



e 

Isso concretamente significava encontrar uma formula que per 

mitisse ir transitando das condições de puro arbítrio, para a rea- 

bilitação (em grande parte ainda limitada, nesta primeira faso),do 

parlamento e da atividade política - no sentido burguês - que pas- 

sariam a jogar um peso cresceu temente maior. 

A medida visava fundamenta Intente buscar criar mecan i sinos,nao 

$6 de enfrentdtnento das contradições inter-burguesas, mas também 

criar canais do apoio político no uuio das massas exploradas, atra- 

vés de novos partidos cie fachada dcmocrStica-1 Iberal t visando Jer 

cobertura política a transição e mesmo releçitimar diante do con- 

junto da sociedade o domínio do Estado pelo bloco dominante e den- 

tro dele espocialiíiente pela burguesia monopolista. A tentativa de 

cri aç2o de novos partidos visa fundamental mente a preparar-se para 

encaminhar em novas condições a transição por cima e a negociada do 

regime de DM para outro de caráter democratico-formal mas de profuft 

do corte autoritário. 

A cuebra do bi partidarl smo, se representa, principal menu . a 

busca de base política para esta transição, ela e também, por cu- 

tro lado, o reflexo da pressão do MOP e do questionamento do morio- 

polio dá Oposição partidária legal reservado pela UM atâ então; ao 

MOB sob controle dos liberais. 

3. A DITADURA REFORMADA E OS LIBERAIS 

Devemos fazer logo uma ressalva quanto a caracterização de 

uma corrente burguesa liberal, como se ela fosse uma força política 

estável, com uma certa composição fixa em relação a setores concre^ 

tos no interior da burguesia brasileira. Na verdade, isto não qco£ 

re senão por aproximação, Mais errôneo ainda seria a identificação 

. jr| fiC 
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e fachadas. 

A medida em que se aprofundou a crise da ditadura militar , 

ela fcs emergir de seu proprio interior os chamados "dissidentes li 

berais", uns mais liberais que outros, como Severo Gomes em relação 

a Magalhães Pinto. Foi tentada uma conexão destas"dissidõnctas are 

nistas" mais as facções militares descontentes com a oposição bur 

guesa e pequeno-burguesa alinhadas dentro do MDB, sob o comando da 

primeira. Fô 1 a tentativa da Frente Nacional de'Rodeinocratizaçao , 

unindo dasde Magalhães Pinto, Severo Gomes a Euler Bentes. e Hugo de 

Abreu, e depois o MDB enquanto um todo sob o eropuxe de alguns au- 

tênticos e moderados como Chico Pinto, Marcos Freire e Saturnino 

Braga. 0 episõdio da candidatura Euler na descarada farsa eleito- 

ral: a eleição Indireta para presidente da republica, aliada aa con 

tradições no interior da FNR e as pressões externas de urn crescente 

movimento de massas, terminaram por implodir e.sa frente, na medi- 

da em que dela se afasta Magalhães e Cia. 0 qu* ocorreu e que o re 

gimc-, ja na sua transformação em ditadura r$fornada consegue tra- 

zer de novo ao seu regaço as ovelhas desgarrados que agora, jã sc 

dispõem a colaborar. £ assim que, jã antes de 15 de outubro, o Cal. 

Figueiredo lança proposta de "conciliação nacional', estendendo a 

í tanto dentro do MDB, como entre as forças dissidentes do interior 

do regime existem aqueles que estão sôfregos para apertar a mão es 

tendida. Outros relutam mais, ã medida em que cobram um preço mai^ 

alto nesta transação. No conjunto, entretanto, ê evidente que ocha 

mado "projeto liberal" para enfrentar a crise do regime tem com * 

ditadura reformada uma diferença que é mais ,de ritmo (como tanto in 

sistiu Euler Bentes em sua campanha), outras de forma e poucas d1- 

veroências de fundo. DaT a possibilidade do fusão destes projetos os 

í) 
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tar presente, embora não seja ainda um dado concreto, 

0 setor liberal da oposição burguesa devera assumir a conci 

liaçao nacional afinal tantas vezes proposta por eles mesmas, SÓ 

que deverá faze-lo buscando condições mais vantajosas, Na medida em 

que a crise do regime se faz mais forte com o desgasto crescente que 

lhe impõe d movimento dc massas, o projeto da dvUdura re f armada 1e 

va necessariamente □ busca da cooptaçao dos 1 ii:: iou ira outra 

hipótese - pouco provável - ao endurecitr«er;■■•>) visando ai>vir canais 

para os conflitos In ter-burgueses e para contrul.ir o ,w v 1 r;<, do 

massas de forma nova, A oposição liberal por siu v-.r- bu;-£a;,- cs na 

lizar todo o potencial do movimento de massas nr? .•.«■■r. i :do f. iivssi 

onar a ditadura militar em suas negociações. 

Ela buscara fazer todos os esforços qrc: u- ici r.n 

movimento de massas de caráter político contra d j iír;-, que lhe 

fuja de seu controle e direção. Afinal, ela pre ctnch H* im certo 

grau de participação do movimento de massas,mas sossrrrfc n svvwvinio 

necessário para, garantindo-se contra desdobramentos gui? 1p.-; ;;uja;:v 

das mãos e que radicalizem o processo, poder entiíu f«•= a o i í» r dentro 

do bloco dominante. 

A oposição liberal trabalha hoje com a ditadura reformada, 

como antes trabalhou com o projeto de distensão, isto e, coloca-se 

dentro da perspectiva da ditadura reformada, buscando somente radi 

caliza-la um pouco mais no ritmo da transição para a democracia au 

toritaria e na profundidade de algumas medidas, mas de forma algu- 

ma questiona a transição por cima ou propoe pelo menos nas condições 

atuais de luta, uma ruptura que levaria ã derrubada da ditadura mi_ 

1itar, 

E bem evidente que o comportamento da oposição liberal fren_ 

te à crise do regime dependera, era ultima instância, da luta que 
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trave o movimento operário e popular e de sua capacidade de enfren 

tar a crise do regime. Conforme a profundidade, extensão e radica- 

liüade <1«s lutas de massa, a oposição liberal, até mesmo para evi- 

tar que estas lutas ganhem uma dinâmica própria, gectando um movi- 

mento independente, buscara enquadrar o conjunto do movimento cíe o 

posição sob sua direção. Paralelamente, ela tenderá a dividir-se , 

com uma ala partindo para apoiar a repressão sobre o movimento de 

massas e,outra que tentara exercer sobre ele sua influência modera 

dora. 

Entretanto, para a pratica da proposta de “conciliação nacfc 

nal" duas dificuldades se interpõem de imediato para a ditadura. A 

primeira ê que o Ministério do governo Figueiredo revela extremos 

esforços de composição de todas as forças políticas comprometidas 

com a OM. Buscaram juntar todos os grupos, alas o setores para fa- 

zerem o que estão chamando de "a conciliação revolucionaria". Ou 

seja, a tentativa de recompor a frente política de sustentação da 

DM para que ela pudesse encaminhar, numa posição de relativa forçsç 

a negociação <la transição. Seria, uma prel imi iit r essencial para ò 

"conciliação nacional”. Entretanto, ei a traz maiores contradições 

ã crise e ao regime, pois ê evidente que este Ministério assim com 

posto representa uma coalizaçao de forças muito menos para levar a 

frente as reformas e muito mais para impedir seu desdobramento mais 

vigoroso. Daí que este novo governo nasce velho, pois ê praticameu 

te a soma do continuismo do governo Geisel mais algumas áreas de 

peso do governo Mediei. 

0 outro fator que colocara obstáculos sérios ã proposta d£ 

magoglca de “conciliação nacional" da DM, é o desdobramento das 1u_ 

tas do movimento de massas, que tendem a ganhar uma general idade no 

terreno reivindicativo sem precedentes. 

A€> j £0 Ç-, s> D Ç yõ 
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4. 0 MOVIMENTO OPERÁRIO E POPULAR APROFUNDA A CRISE DO REGIME 

Z evidente que a situação do KOP sofreu modificação profun- 

da nesse mesmo período. A sua entrada em cena com lutas nasslvas e 

com a utilização da greve como principal forma de luta, desde o gran 

de movimento grevista de main>junho de 19/8, marcam claraniunte a su 

peração da f«sè Ue "resistcne ia IccdUzariii e atomizada" para um se- 

gundo plano. Embora as lutas do KÜP estejam ainda centradas princi_ 

pai mente na luta econômica, elas jã incorporam, ainda que limitada 

mente bandeiras políticas, como por exemplo nas lutas pela liber- 

dade sindicai e direito de greve. 

As greves de maio-junho de 78 tiveram seu começo e sua base 

central no ABC, logo ac estendendo a capital e Osasco e posterior- 

itiente a outras cidades do interior de S,P. e um pouco também alem 

deste estado. Estas greves cunseyuem, no momento em que são feitas, 

vitorias espetaculares, O movimento fe2 letra-morta da lei anti-gre 

ye da ditadura militar; quebra o seu famigerado Tndice do arrocho 

e obtem vitorias na reivindicação salarial; arranca a "negociação 

direta" com os patrões; pressiona a estrutura sindical atrelada e 

cria "comissões de fabrica", conquistando assim vitorias tanto po 

lítleas, como principalmente econômicas. 0 movimento operário ques^ 

tionava, portanto, o arcabouço básico da política oficial de repr« 

são e controle da ditadura militar sobre ele e até mesmo alguns dos 

aspectos fundamentais da relação entre o Estado e a classe opera- 

ria, que vinham existindo desde 1937. Restaria ver, ainda, até que 

ponto o mov. op. tería alcançado condições de sustentar e garantir 

tais conquistas. 

'As lutas operarias do 29 semestre vieram confirmar e dar ma 

ior dimensão ã tendência de generalização das lutas. Al Sm das gran 

des greves operarias de SP/Osasco/Guaruihos, e secundariamente a 
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greve da M/1! c.n í>tc »i« Kio, ocorreram movimentos grevistas de 

envergadura m area da p.b. assalariada, como professores e bancá- 

rios. 

Nesse novo enfrctttamento do MOP ja ngora no encaminhamento 

de seus dissídios anuais ví Ha á tona as limitações ,que o proprio 

mov. enfrenta, limitando enormement.s suas vitorias, mostrando seus 

impasses o ate mesmo impondo-lhe derrotas, flssirn nas campanhas sa- 

lariais de reajuste anual dos memtalurgicos de SP, Osasco e fiúaru- 

lhes, no 29 semestre de ‘!B„ d1 fereri temente do que fora o movimento 

grevista de tnaio-junho, realizam-se grandes assembléias sindicais, 

com muitos milhares de operários que decretam a greve, num enfren- 

tamento direto e aberto, tanto da lei anti-greve, como dos limites 

do sindicalismo atrelado. Entretanto, não obstante a enorme vitoria 

de se conseguir efetivar greves de amplitude espetacular, como foi 

em SP/OS/GüAR, , com mais de 300 mil operários, o movimento grevis 

ta e abortado pela traição dos pelegos e pela inexistência de uma 

direção alternativa e real ejir condições de enfrentar e quebrar a 

intransigência patronal. 0 movimento grevista revelou assim a defs 

sagem real entre a disposição de luta di: grande massa operaria e a 

inexistência de uma direção política de vanguarda, com clareza e 

condições de propor e encaminhar na pratica, junto ãs massas, uma 

política de justa orientação para sua luta econômica e poTTtica.no 

caso especialmente para a luta sindical. 

As oposiçoes sindicais revelaram toda sua impotência(que em 

grande parte e expressão direta do proprio estagio de con-struçao da 

vanguarda proletária) em praticar uma política de massas que 1hedss_ 

se condições de aparecer como uma direção efetiva para o movimente 

operário em suas lutas, seja tanto no que tocà a utilização crítica 

do sindicalismo atrelado e pelego, seja no que toca aos esforços da 
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áiiíul tâ';«a avançar no trabalho de construção da 

orgen i zaçao íncfoiíond-. ,ctí j.-e1ftssu . Particuí anuente a oposição sin 

dical metalúrgica it São ^aulo, por praticar a errônea polTtica do 

"empurrar o pe1ego"era ve* de se apo iar no movimento de base para dis 

putar-lhe e tomar-lhe a direção efetiva do moviment», dentro mesmo 

do sindicato atrelado» Sc a oposição revelou muita c o mi at i vi d.ide e 

certo grau de capacidade de direção nas greves localizada.» de maio 

e junho, quando no 29 semestre ocorrem novas rondi ,Õeí, de luta 

sembleias enormes e mobilização missiva da categoria - ola se rt•;*»• 

la fnteí ramente despreparada para fazer frente ã om - rgsd-<- . up mn 

vimento a às nova-; questões que ele traz, A verdade õ que t. ua - 

quistas econômicas de maio/junho em S. Pau Io, Osasco e •,&» 

estendidas para o restante da categoria que não t ; t; to gr^v--, 

ou dito de outra forma, as conquistas das greves dn tn.*ic/ju."to fo 

ram transformadas em “antecipações" e descontadas no acordo tia çjre 

ve geral de novembro. Resta ver ainda se as conquistas da yreve d* 

maio no ABC conseguirão se manter. 

A tudo isto, soma-se as represálias desenvolvidas nas 

fabricas, a grande quantidade de dispensas põs^grevas, inclusive 

de membros de comissões de fábrica e grevistas mais ativos. Oeve 

mos levar em conta que a ditadura reformada prepara-se para esta 

belecer novos limites para a açao do movimento operário e popular, 

readequando seu arsenal repressivo para poder usã-lo efetivamen- 

te. Af vemos como seria errôneo uma visão triunfalista das condi;, 

ções de luta do movimento operário e popular, e vemos o quadro 

real dos desafios que estão postos para a condução das lutas des^ 

se movimento. Entendemos que isso, entretanto, não significa que 

o movimento vi entrar em recesso, mas sim que seu avanço se dara 

em novas condições, exigindo-lhe superar algumas de suas limita- 
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çióes internas, e impondo-lhe também a necessidade de utilização 

de outras formas de luta, tais como os piquetes de greve. 

Avançou muito no decorrer do ano de 78, a luta contra o ar 

docho, pela livre negociação, pelo direito de greve, pela liberda 

de sindical. Dentro do sindicalismo atrelado, surge uma ativa ar 

tlculação de uma corrente de "sindicalistas combativos" que come 

çaram a questionar os limites do atrel amento e que evoluiram suas 

posições durante o ano, num processo marcado por altos e baixos 

que vai desde o surgimento da "dissidência da CNTI" a absurda uni^ . 

dade com renomados peleaos no Congresso de Lins. E de se observar 

que, na disputa das eleições sindicais foi justamente na area da 

pequena burguesia assalariada que se registrou o maior número de 

vitorias das chapas combativas em vários estados, principalmente, 

em São Paulo e Rio. 

E de se destacar também pela importância e vulto que tive 

ram, os movimentos grevistas na área da pequena-burguesia assala- 

riada, e que tendem a se desdobrar. Alem disto, movimentos popul£ 

res como o "custo de vida" e o "movimento estudantiV’ tiveram des- 

taque em 78 e tendem a se desdobrar, aprofundando a crise do regí/ 

me. 

A partir do momento em que o movimento operário e popular 

fez as greves de maio/junho em SP, a greve como forma de luta de 

massas - por ora ainda fundamentalmente de reivindicação econõmica- 

passou a ocupar um lugar-chave. E isto passou a ser úma referência 

para todas as categorias de assalariados, passando o uso da greve 

a ser cada vez mais frequente num movimento em espiral no ascenso 

do movimento pòpular. 

A ditadura militar fez ao longo daste período tentativas de 

"conter" o avanço do movimento operário, que vão desde o 0“me to da 
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legislação repressiva, como foi a edição do decreto lei 1632 (que 

entretanto foi logo sendo desmoralizado, pois o mov. de massas pa£ 

sou por cima dele) ate a u111ízaçao'da repressão/lntimidação. Na 

verdade, esta evidente a dif icul dade da ditadura mllita.r em conter 

o ascenso do mov. e ela busca desesperadamente encontrar recursos 

para enfrentar o pipocar amplíssimo de greves que, pela legislação 

atual são ilegais, as vezes dupla ou trlptamente ilegais e não obs 

tante continuam sendo feitas, com resultados as vezes mais, às ve_ 

zes menos,favoráveis . 

A dificuldade que a DM enfrenta está expressa por um lado 

na crise econômica (veja-se aT o exemplo da violenta inflação) ou 

seja a prõpria política econômica da ditadura leva a aprofundaras 

contradições com o mov. de massas, e a força-lo a crescentes lutas 

- e por outro lado,na necessidade da DM em promover a "transição" 

fazendo concessões políticas. 

5. CONCLUSÕES E TENDÊNCIAS DA CONJUNTURA 

Oas avaliações feitas anteiormente podemos tirar resumida 

mente as seguintes conclusões e tendências da conjuntura: 

1.Vivemos hoje a crise da dominação política burguesa sob a forma 

do regime de ditadura militar, A forma concreta que se apresenta 

para sua superação hoje, dentro do próprio regiire, é a via da "dj[ 

tadura reformada". Esta via reflete a expressão global da crise do 

regime ná tentativa de renegociação dentro do bloco dominante des^ 

sa "superação da DM", incluindo a fusão e cooptação com setores M 

berafs e estabelecendo controles e envolvimentos do movimento de 

massas, ao mesmo tempo que fixando limites para exercer sobre ele 

um novo poder repressivo, que acentuara os mecanismos de controle 

I O.'» 
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ideologico e envolvimento político. 

A "ditadura reformada" ein si não e um projeto especifico de 

dominação burguesa, não ê um "novo regime" e sim uma forma parti- 

cular de buscar efetivar a "transição por cima", 

2, A crise da atual fonna de dominação burguesa se coloca não a_ 

penas do ponto de vista interno das relações do bloco dominante , 

mas sim do conjunto das relações entre as classes na socíedade ,ten 

do em conta a contradição básica entre explorados e exploradores. 

A constituição de uma nova forma de dominação burguesa devera le 

var em conta a necessidade de garantir a direção burguesa sobre o 

conjunto das classes dominadas, A tendência da crise atual - peri_ 

odo de fim da ditadura militar - empurra os setores dominantes pa 

ra a busca da constituição dessa nova forma de dominação burguesa. 

Buscam um regime que supere a ditadura militar instituindo uma fo_r 

ma de dominação que garanta canais de resolução das contradições 

internas dos setores burguesas e sua hegemonia sobre as classes do 

minadas, 

3. A rapidez da ruptura e a profundidade da passagem da forma de 

dominação burguesa ditatorial-militar atual para uma forma de do- 

minação burguesa democrática de corte liberaí-autoritãrio, não de^ 

pende apenas das divergências internas da burguesia e sim, princi_ 

palmente, no desdobrar da conjuntura, do peso e características da 

intervenção nesta luta do movimento popular. Sendo o aspecto chave 

da atual conjuntura o conteúdo e a forma concreta que assumem o 

projeto principal de resolução da crise, que neste momento ê o de 

"transição por cima1' via ditadura reformada, a questão central do 

desfecho da crise do fim da ditadura esta boje dependendo do des- 

fecho que tenha a própria ditadura reformada, Se esta não for der 



rotada (e so o movínento operaric e popular podería chegar a fa- 

ze-lo) estarã garantida a vitoria daHransição por cima” com a par 

ticipação de massas controlada e enquadrada dentre do nova regime. 

A derrota do projeto de"transição por cima" da ditadura re 

formada so tem condições -de se efetuar se a direção política do 

movimento operário e popular não estiver sob influência liberal e 

reformista,e também conforme consiga desenvolver-se politicamente 

como movimento de massas, de forma a agudizar a crise do regime , 

abrindo então, com a derrota da ditadura reformada, condições de 

colocar a questão da derrubada da Dtf, ou seja, de uma "transição 

por baixo", que abra o caminho para uma alternativa popular ao re 

gime de ditadura militar. Entretanto, a capacidade do mov. operá- 

rio e popular de se constituir como movimento político de massas 

contra a ditadura e que golpeie a atual forma de transição por ci^ 

ma, chegando a inviabiliza-la, nao e ainda sinônimo de que estará 

garantida a hegemonia popular nesta transição. Pode acorrer ,como hi- 

pótese muito provável, se não se ^estar uma direção revoluciona- 

ria para o MOP, que ele tenha uma ativa participação na inviabi1| 

zaçao do projeto de transição por cima, via ditadura reformada,mas 

que não chegue a conseguir hegemonizar uma alternativa popular,ca^ 

so em que retornariam ã cena, sob outra forma, as possibilidades 

de uma vitoria de um projeto liberal, 

Oisto tudo o que se conclue e que tanto a constituição de 

uma nova forma de dominação burguesa democrática restritiva, eli- 

tista em relação aos setores populares, mais ou menos autoritari a, 

de maiop ou menor duração da fase de transição da ditadura refor- 

mada ou na hipótese (menos provável) de endurecimento e recuo da 

ditadura reformada, ou mesmo a construção de uma alternativa popt^ 

lar a ÜM, tudo isto, tem como referendai central o tipo de inter 
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venção-na crise do regime que o MOP conseguir efetivar, f nesse 

sentido que podemos afirmar que depende dele, em última Instancia, 

o tipo e a rapidez de solução da crise do fim da ditadura militar, 

pois em qualquer hipótese, ele jogará um papel fundamental. 

i>D? 
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RESOLUÇÃO SOB RE A TÁTICA 

1. OBJETIVO CENTRAL DA TÁTICA: generalizar a luta contra a ditadu 

ra» organizar um amplo movimento político contra o regime militar, 

inviabilizar a ditadura reformada. 

Aos revolucionários proletários cabe assimilar as mudanças 

qualitativas operadas na conjuntura, no sentido de daT extrair po£ 

tulados básicos para a formulação de uma tãtica capaz de possibi- 

litar uma saída popular para a presente crise de democratização do 

regime militar, ccmo também servir de acãmulc para os objetivos 

históricos do proletariado. Cabe a ''ler. assimilar que os rumos do 

socialismo estão sendo decididos hoje no Brasil fundamentalmente 

no campo dos embates políticos em tomo das alternativas i ditadu 

ra militar. E fundamental , portanto, para o proprio socialismo , 

ter uma tãtica de intervenção que inviabilize a transição por ci- 

ma da ditadura militar. 

Para a formulação de tal tãt<ca S vital a constatação de 

qua atual crise do regime militar e a tendência ã generalização 

da luta de massas, ao lado de um vasto sentimento anti-d1tadura, 

que se manifestou por exemplo nas eleições do novembro de 78, in- 

diram que não estamos mais num simples período de resistência, co 

mc ocorreu entre os anos 69/74. Nestes termos o nosso objetivo tã 

t~concentrai não e mais o de organizar t resistência dos trabalha 

drres e do povo. Isto apesar de que a superação do regime venha 

teiiilQ-jLOJmL_POlo de atração as reformas políticas engendradas pela 

p^prla ditadura e ainda que as classes dominantes contem com um 

jr trunfo: o Incipiente nTval de consciência a organização das 

m sa>^populares, e de construção da vanguarda proletária. 

Romper com tais limites, aprofundar a crise do regime, le- 



var as camadas populares a participar de uma forma ativa e Inde- 

pendente da derrubada da ditadura são pois tarefas fundamentais co 

locadas na presente conjuntura de fim de ditadura. No exato está 

g1o da crise do>reg1me - cuja superação vem se dando fundamental- 

mente por c1 ma - tais tarefas levam necessariamente a fazer com 

que o movimento operário e popular Inviabilize o "projeto de dita 

dura reformada" e acumula forças para impor uma saTda própria. 

Nestes termos, o nosso objetivo tático central i fazer com 

que a superação da ditadura não se dê através de uma solução nego 

ciada nos marcos das classes dominantes, mas através de sua der- 

rubada pelo movimento operírlo e popular, fazendo com que este se 

livre, inclusive, da Influência 1 iberal-burguesa que hoje detém a 

capacidade de centralizar o campo da oposição. Em outras palavras: 

sõ ê possível derrotar o projeto de ditadura reformada e inviabi- 

lizar qualquer saída elitista-burguesa com a generalização da iu 

ta de massas pelo fim radical do regime militar, pela conquista 

das liberdades democráticas, de melhores condições de vida e de 

trabalho e de outras conquistas econõmi.cas e sociais. 

Assim, o centro da nossa tática visa envidar esforços pa*-a 

que o atual movimento operário e popular supere seus limites, dê 

um salto de qualidade e st constitua num amplo movimento político 

e unificado contra a ditadura militar,- abrindo espaço para a orga- 

nização independente dos trabalhadores e do povo, desenvolvendo um 

amplo trabalho de denúnct* da ditadura, do seu caráter de classe 

e da necessidade de derrubá-la. Ou seja, visa apontar para que sur- 

ja na presente conjuntura de crise da ditadura uma verdadeira fren- 

te política de massas. 

• A criação de um movimento político de massas contra a dita 

dura passa tanto pela construção de um projeto global que responda 

(\bjDDP, 
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ã atual crise do regime, uerco também pela gestação e fortalecimen 

to das organizações de massa com profunda participação de suas ba 

ses, quer as de caráter setorial e local, quer as de caráter qlo 

bal . $õ contando com tais organizações - e princ1palmente as de 

caráter polTtlco e global - o movimento operário e popular poderá 

fazer frente aos limites Impostos pelo regime militar e ãs tenta- 

tivas da oposição liberal de mantê-lo sob controle. 

Ter como centro da tática a formação de um amplo movlmen 

tojjopular pelo fim da ditadura, não nos leva a deconhecer o atu- 

al estágio de mobilização, de organização e de consciência das ca 

tnadas populares, cujas lutas - ainda que tenham inevitáveis Inci- 

dências políticas no cenário nacional e se constituam num dos ma- 

is importantes aspectos da conjuntura - são principalmente econô 

micas, tem um forte componente espontâneo e seu desenvolvimento 

tem se dado.fundamentalmcnte, de maneira independente da direção 

das vanguardas organizadas. 

Entretanto, elas são hoje, dado o grau de generalização a 

que chegaram, um importante patamar Inicial, através do qual e pos 

sTvel dar um salto de qualidade, caso principalmente a vanguarda, 

em sua articulação com as parcelas avançadas das massas envidarem 

esforços para que as camadas populares passem a travar a luta po 

lTtlca global contra a ditadura, levantando bandeiras capazes de 

generalizar o movimento e de d1recionã-lo contra o regime militar. 

Ou seja, cabe não ignorar o atual estágio do movimento de massas, 

mas cabe fundamentalmente entender que a conjuntura abre espaço p^ 

ra que se rompa com os limites do corporativismo e que as camadas 

populares deem o salto do campo econômico para o campo polTtico.E 

1sto dependerá, sobretudo, da ação consciente e organizada da van 

guarda. 



Por outro lado, sõ será possível acumular forças com vis^ ; 

aos objetivos históricos dos traba1hadores se a nossa tática tiver 

como elemento Integrante a propaganda do socialismo, ainda que es 

locadas pela presente conjuntura. 

De um lado, ela serve como elemento aglutinador da vanouar 

da social do movimento popular, Instrumental 1zando-â política e ^ 

deologicamente, abrindo o seu horizonte, embora esta vanguarda se 

unifique fundamentalmente no combate à ditadura. De outro, ela jo 

ga um importante papel na luta ideológica para o conjunto da mas- 

sa, evidenciando que os seus problemas e os problemas de fundo da 

sociedade brasileira não serão solucionados nos marcos dc capita 

lismo e sim no socialismo. 0 atual quadro polTtico nacional evi- 

dencia mais ainda a importância da propaganda do socialismo, uma 

vez que diversas correntes pclTtico-ideolõgicas burguesas e peque 

no-burguesas se apresentam no movimento operário e popular ,buscan 

do coopta-lo para seus projetos mais duradouros. Assim, c "renas 

cimento"do popul ismo-trabal hista , o surgimento de correntes social- 

democratas, além dos desvios do reformismo, do populismo revoluci_ 

onarlo e do trotskfsmo, colocam para os socialistas proletários a 

urgência de travar uma intensa luta ideológica contra tais pensa- 

mentos, pois sõ assim serã possível evitar que eles se enraízetr no 

movimento operário e popular. 

Hí que se entender no entanto, que a luta pelo socialismo 

traduz-se hoje nas propostas políticas que mais permitam avançar 

as lutas concretas do movimento operário e popular, ainda que tais 

objetivos não poderão ser alcançados sem avanços no processo de 

construção de uma vanguarda proletlHa, o que contrasta com 1nc1^ 

piente estágio de construção do partido proletário. Isto coloca co 

ta não vise ser*um substitutivo das tarefas concretas que estão co 

Jò 
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mo requeslto para que a nossa tatica seja vitoriosa a necessidade 

de, no bojo da luta contra a ditadura e pelo fim do regime mili- 

tar, se aglutinar a vanguarda soda! do movimento operário popu- 

lar em torno de uma perspectiva classlsta de intervenção no movi- 

mento de massas, e da propaganda do socialismo, acumulando assim 

forças para os nossos objetivos estratégicos, E também no bojo da 

luta contra a ditadura que devemos avançar na unificação da van- 

guarda ideológica da classe operaria, promovendo a aglutinação dos 

elementos dispersos em torno das organizações existentes, promoven 

do fusões e alianças entre elas e avançando na sua integração com 

o movimento operário e popular. 

2. DA PLATAFORMA DE LUTA* 

Nao basta apenas declarar que o objetivo central da tãti 

ce.êtransformar o atual movimento popular num.amplo movimento polí 

tico contra a ditadura. Para que tal proposição saia do campo da 

intenção é necessário definir com precisão qual o instrumento que 

nos possibilitará atuar no sentido de que as amplas camadas popu- 

lares ingressem de uma maneira definitiva na luta política olobal 

contra a ditadura, de uma forma ativa e independente , e constru- 

indo a sua prõprla alternativa ã crise do regime militar. 

Este instrumento não ê outro senão uma plataforma de lutas, 

na qual estejam contempladas tanto as reivindicações imediatas que 

servem de eixo de mobilização das presentes lutas travadas pelas 

camadas populares, como também as bandeiras que sejam capazes de 

direcionar o movimento popular para a sua generalização e para o 

confronto com a ditadura militar, marchando assim para a derruba- 
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da do regime. Ou seja, não se trata de acenar abstratamente para a 

necessidade da criação de uma frente política de massas. Trata-se, 

1sto s1m, de materializar uma plataforma de lutas que seja capaz 

de Impulsionar t'colocar na ordem do d1a a necessidade desta fren 

te de massas contra a ditadura. A plataforma de luta ê, portanto. 

ubi fator fundamental para a consecussão do nosso objetivo tático 

central. 

Tal plataforma não é gestada a partir das nossas cabeças , 

mas a partir tanto do estágio em que se encontra o movimento de 

massas como a partir das perspectivas que a atual conjuntura abre. 

Neste sentido, ela deve se vincular ao atual nível de consciência 

e de organização das camadas populares, munic1ando-as de propos- 

tas e reivindicações concretar que sintetizem os seus Interesses 

no atual estágio da luta de classes no Brasil. Levantar, tais rei- 

vindicações concretas mais do que nunca se faz necessãrlo,uma .vez 

que elas não são absorvívels pelo’"projeto da ditadura reformada", 

sendo portanto, um obstáculo a este"projeto" Por outro lado, pa 

ra que esta e outras propostas burguesas de superação da crise do 

regime sejam derrotadas, é fundamental que a nossa plataforma a 

ponte claramente para a luta pelo f1m da ditadura, pela conquista 

das liberdades democráticas, explicitando que cabem aos traablha- 

dores e ao povo o principal papel na derrubada do regime e na trans 

formação da nova ordem que se segue. 

Tendo em mente que a plataforma de lutas não é algo estatí 

co • que ela e enriquecida pelo próprio movimento de massas, à me 

dida em que* a luta de classes avança e levanta novas questões, en 

tendemos que desde Jã cabe contemplar as seguintes questões numa 

plataforma que vise transformar o atual movimento operário e popu 

lar num amplo movimento político • unificado contra a ditadura: 

fcfcjDaf», dd?*jj./i 
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Anistia'-«"Ampla, Geral e Irrestrita; Çue Implica em: 

liberdade Imediata para presos políticos, por melhores condições 

carcerárias, por apuração de torturas, punição d# torturadores, 

Indenização de famílias de mortos e desaparecidos , apuração de 

atentados dos organismos para-m111 tares, desmantelamento dos DOI- 

COOI e de todos os aparelhos repressivos da ditadura, volta dos 

exilados com o restabelecimento de seus plenos direitos, anula- 

ção pura e s1mpl«; de todos os processos políticos, revogação da 

1 e 1 de segurança nacional e de todo arcabouço jurídlco-repressl- 

vo, revogação de punições a grevistas, eliminação do atestado 1- 

deologlco, etc... 

. Pela total Liberdade de Organização Partidária, que Implica em: 

pela revogação das 1e1s que regulamentam a criação de novos par 

tidos, pela liberdade de criação de associação de carater políU 

co, pela legalização das organizações clandestinas, pela líberda 

de de Imprensa e propaganda ,- etc ... 

. Pela Liberdade de Expressão e de Manifestação; que Implica em: 

contra a censura e todas as suas formas de manifestação, pela M 

berdade de imprensa, pela defesa da Imprensa Independente, Uber 

.dade de criação e apresentação artística, defesa das produções ar 

tístlcas populares, liberdade para todos ós tipos de manifestação 

publica, pela revogação da Lei Falcão, da 1 e1 de Imprensa, etc... 

. Pela Liberdade Sindical , que Implica em: 

pelo desatrelamento dos sindicatos do M1n1ster1o do Trabalho,con- 

tra o Imposto sindical obrigatório, pela criação de comissões de 

fábrica, estabilidade para os delegados sindicais e membros das 

comissões de fábrica, pela criação de organização 1nter-s1ndica1s , 

•inclusive a nível nacional, pela criação da Central Onlca des Tra 
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balhadores, pela negociação direta entre empregados--® patrões, pe 

la liberdade de manifestação política para os sindicatos, contra 

as Intervenções nos sindicatos, etc.., 

. Pelo D1relto de Greve, que Implica em: 

contra a Ie1 4.330, contra o decreto 1632, contra todas as ristrl 

ções existentes ao direito de greve, pela liberdade de realização 

de greves políticas e de solidariedade, pela criação de fundos de 

greve, etc. 

•. Por Melhores Condições de Vida e de Trabalho, que Implica em: 

por aumentos salariais acima do custo de vida; pela reposição do 

poder aquisitivo corroídos pelo arrocho e pelo custo de vida; pe- 

lo congelamento dos preços; pela eliminação dos especuladores nos 

gêneros de primeira necessidade; pela melhoria dos serviços públl^ 

cos; pela estabilidade para os trabalhadores e garantia de empre- 

go; pela melhoria dos serviços de saúde; contra a prlvatlz ação do 

atendimento medico a população; pelo ensino público e gratuito pa 

ra todos; pelo controle do INAMPS e dos recursos do FGTS pelos tra 

balhadores; por um salario mTnlmo nacional e unificado, a partir 

do maior salãrlç regional, contra a poluição e a depredação da na 

tureza, etc. 

. PelasEle1ções Livres e Diretas, que implica em: 

pelo direito de votar e ser votado para todos os brasileiros, in- 

cluindo o direito de voto a analfabetos, cabos, soldados e mar1 - 

nhelros, em eleições diretas em todos os níveis e que para serem 

livres exigem a concretização das liberdades democráticas funda- 

mentais; pela extinção dos senadores biônicos, da lei da 1neg1b1- 

1 Idade, da atual lei de propaganda eleitoral, pelas eleições dire 

tas nas capitais, em municípios considerados de segurança nacional C 
— DoSI£ 
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e estâncias hldrominerais, etc. 

Ao lado deste conjunto de reivindicações que servem de mo- 

tor para a ação imediata das massas no atual estagio de fim da di_ 

tadura militar a nossa plataforma levanta ainda as seguintes ban 

delras, que no presente momento são objetivos de propaganda táti- 

ca, mas que no decorreer da conjuntura devem servir também de motor 

de mobilização de lutas, a partir do momento em que o movimento po 

pular se generaliza na luta contra a ditadura: 

- Pelo Fim da Ditadura Militar, que implica em: 

Desmantelamento total do regime militar, de seus aparelhos de re- 

pressão, de seu arcabouço jurTdico-polTtico, de sua política eco- 

nômica, conquista das liberdades democráticas, de melhores condj^ 

çÕes de vida e de trabalho, e outras conquistas no campo econômico 

e social de interesse dos trabalhadores. 

- Pela Convocação de uma Assembléia Constituinte, precedida de to 

dos os requesitos, tais como o f1m do regime militar, anistia am 

pia, geral e irrestrita, leberdade partidária e sindical, etc. 

Tal bandeira implica em: lutar contra as reformas políticas do 

regime, contra a transformação do atual Congresso numa Constltul£ 

te, contra a convocação de uma constituinte a partir da ditadura , 

etc. 

3. DA ASSEMBLCIA NACIONAL CONSTITUINTE E OEMOCRATICA 

Ao colocarmos na nossa plataforma de lutas a proposição de 

uma Assembléia Nacional Constituinte e Democrática - que hoje se 

coloca multo mais como elemento de propaganda__tãt1ça mas que pode 

rã vir a desempenhar um papel de agitação para a ação Imediata do 

ke\/ 
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movimento de massas - entendemos que tal bandeira, ainda que este 

ja sendo assumida também pela oposição liberal burguesa de uma for 

ma tímida e vacilante, hoje Interessa fundamentamente aos setores 

populares, quer pelo espaço político que ela abre, quer pelo acú- 

mulo de forças que pode v1r a representar, caso a sua conquista se 

dê como fruto do avanço do movimento operário e popular. 

Em termos concretos, a bftnduira da Constituinte democrática, 

se justifica, no presente momento pelos seguintes aspectos, além 

de abrir um espaço político e poder servir de acumulo de forcas: 

a) no presente memento, ela pode dar uma resposta ã questão insti 

tucional que está colocada, b) possibilita a denúncia do projeto 

de "ditadura reformada" e da exclusão do movimento operário e popu 

lar por este "projeto", c) favorece i agitação de uma plataforma 

de lutas- da qual a Constituinte é um dos seus itens, capaz de pos 

sibilitar o surgimento de um movimento de massas político e unifi- 

cado contra a ditadura militar, d) secundarlanente, possibi 1itaque 

sejam exploradas as contradições interburguesas , o que e de inter- 

esse dos trabalhadores, se for feita de maneira correta. De outro 

lado, se for conquistada com os seus prerequesltos e com o fim do 

regime militar, possibilita a agitação, não só no seu interior,mas 

prlndpalmente fora dela de uma plataforma e de um programa que re 

presente os interesses dos trabalhadores e do povo na conjgnturaem 

que se segue ao fim da ditadura. 

democrática \da nossa plataforma, cabe registrar, entretanto, que a 

Assembléia Constituinte nao representa uma alternativa global ã di^ 

/ ' 
Sem subestimar a Importância dela como a.principal bandeira 

tadura, e multo menos uma alternativa de poder ao atual reeime. Pa C ot ^3 
. .   ...., ra as camadas 



tar devera se materíall/ar numa proposta concreta, proposta esta 

que a conjuntura atual vira a exigir mas que no presente estãgiode 

desenvolvimento do movimento de massas essa questão questão ainda 

1 não se coloca de maneira premente. 

Por outro lado a proposta de Constituinte, se deslloada de 

una plataforma de lutas, não 1rá, por si só solucionar o problera 

de uma tática proletária para a presente conjuntura e nem represen- 

ta o objetivo central da nossa tática, que é a transformação do a- 

tual movimento operário e popular em um movimento político unifica 

do contra a ditadura militar. Além do ma1'$, ela tem de ser assumida 

como uma bandeira tática onde, para os proletários, ela não ter o 

objetivo de Institucionalizar uma correlação de forças cleranente 

desfavorável para as camadas populares, mas ao contrario, visa a- 

brir espaço, através da agitação e mobilização que tal bandeira 

possibilita, para que esta correlação seja invertida. Enfim, sob 

hipótese alguma o seu caráter tático imediato pode ser confundido 

com a questão da constituição do poder proletário, este clarerrente 

estratégico. 

Se cabe, portanto, assumir sem vacHações a proposição de 

uma Assembléia Constituinte democrática e precedida de seus reque 

sitos* cabe também aos proletários subordinar e articular tal pro 

posta com a formação da unidade popular pela base e contra a dita- 

dura, que hoje se sustenta em um conjunto de reiv1ndicaçoes concre 

tos. Por outro lado, na defesa da Constituinte, é nossa tarefa ton 

to denunciar as saídas burguesas para a presente crise, como demarcarmos campo 

com as propostas populistas e reformistas de Constituinte, nas quais esta ban- 

deira ou é vista como uma "espécie de pacto social" que vai garantir a harmonia 

no momento posterior ã queda dà ditadura, ou entendida como a coro 

ação do "Estado de Direito", quando não € colocada como elixir para 
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o surgimento de constituintes profundamente restritivas e que r .te 

sentido pouco signifiquem em termos de espaço aberto para o movi- 

mento operário e popular e busquem, concretamente, ser um freio iu 

uma resposta a este movimento. Em relação a estas constituintes a 

nossa posição será a de denunciar amplamente os seus limites e c!c 

sõ participar delas se for possTvel trabalhar na agitação e ôrgaM 

zaçío dos setores oprimidos, buscando a ampliação do espaço politj_ 

co para os trabalhadores e o povo, educando as massas na mobiliza- 

ção política sobre a questão dp regime que a Constituinte suscita. 

A luz de tais constatações, cabe, no presente momento, 

opormo-nos radicalmente a que o atual Congresso aprove as refor- 

mas constitucionais que o regime visa impor, denunciando, inclu- 

sive, os setores de oposição liberal que busquem ter uma tática 

de "barganha" com as reformas da ditadura, justificando o seu o- 

portunismo a base de que é viável ampliar "o espaço" que as re- 

formas abrem. Esta será a mesma postura que assumiremos em qual- 

quer tentativa de transformar o atual Congresso em Constituinte, 

ou de convocar uiaa Assembléia Constituinte sob o regime de ditadu 

ra. Para o movimento operário e popular, portanto, a convocação 

de uma constituinte exige o fim radical do regime militar. 

4. DA ALTERNATIVA DE GOVERNO 

A IV RNA travou um vivo debate sobre a questão da proposta 

de governo,alternativa ã ditadura militar. Neste debate, avançou- 

se bastante nas posições defendidas pelos vários delegados no in- 

terior da própria reunião, havendo um grau bastante grande de ir*er 

Afcj Dí)?vI>i> n 
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penetração de posições. 

Porém, a IV RN A decidiu não fechar uma posição a respeito des^ 

se assunto, levando em conta que: 

a) estamos num momento inicial do período dc fim do regime militar, 

em que a questão do fim do regime está colocada fundamentalmentc a 

partir das contradições inter-burguesas e não pelo movimento de mas 

sas. Nesse sentido, a questão de uma proposta alternativa de oo 

verno a ditadura militar não e uma questão premente para o movimen 

to de massas e para nossa tãtica. 

b) no conjunto de nossa 0 este debate estã pouco aradurec ido, não 

permitindo portanto uma definição mais precisa a respeito. 

Por outro lado, a IV RHA reafirmou a necessidade de assumir 

mos a propaganda do governo dos trabalhadores- entendido como forma 

concreta de ditadura do prol etarl ado- como a única alternativa ca- 

pai de resolver4 os problemas de fundo da sociedade brasileira. 

5. DAS FORMAS DE ORCANIZAÇAO DO MOVIMENTO DE MASSAS 

Nossa atuação, no campo das formas de organização de mas- 

sas no plano sindical, deve estar voltada para o incentivo, o de 

senvolvimento e a criação, onde não houver, de organizações li- 

vres e independente a nível local, regional e nacional, tanto do 

movimento operário, como do movimento de bairro, de assalariados, 

estudante, profissionais liberais, etc. Assim, na atual conjuntu- 

ra, em que as associações sindicais atreladas ao Estado revelam 

que ainda são importantes referenciais para a massa em sua luta , 

a construções dessas organizações livres e independentes passa ne 

cessarlamente pela articulação do trabalho de criação e Impulso a 

entidades jã livres e Independentes, com a atuação • a luta no 1n 



terlor das entidades atreladas. Entendemos ser este um aspecto fun 

damental para « própria conquista das formas de organização inde- 

pendente da massa, ã medida em que essa conquista pressupõe que 

sejam as massas, e não apenas a vanguarda, que no seu processo de 

vivência e de lutas descubram os limites das entidades atreladas 

e assumem a luta pela sua superação. 

Neste momento, dada a crescente tendencla existente a generalização 

das lutas a nível nacional e regional, cabe dar grande importân- 

cia a propaganda e a luta concreta pela criação de entidades glo 

balizadoras ao nível setorial (CUT, UNE, etc.). 

Além das entidades sindicais, é fundamental nessa conjuntu 

ra o incentivo ã criação de formas inter-setoriais de organização, 

em cima de lutas específicas tais como a Coordenação do Movimento 

do Custo de Vida, CBAs , comitê inter-sindical de apoio à greve no 

ABC, os diversos comitês surgidos para apreparação de atos comemo 

rativos c!o 19 de Maio, etc. Estes comitês de luta tem assumido a- 

inda um caracter temporário, surglnda em cima de uma luta concre- 

ta e tendendo a desaparecer â medida em que o movei de luta desa- 

parece. Surgido em geral a partir de lutas econômicas que se gene 

ralizam, a própria dinâmica dessa lutas, ao colocar o problema do 

confronto com o Estado, seja através das negociações salariais.se 

ja através de intervenção da repressão, coloca a necessidade de^ 

ses comitês virem a assumir posições políticas mais claras de lu- 

ta contra a ditadura. 

Se de um lado é fundamental incentivar esse tipo de artlcu 

laçào 1nter-setor1al surgida em cima de lutas concretas, propomos 

porém dar um passo a frente nesse processo, buscando articular.em 

cima das lutas, uma frente de mobilização popular de carãter per^ 

manente. Esta frente deve expressar uma articulação entre as orga e expressar uma artiçulrçao entre as orga ~ 
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nlzações de massas independente, organizações atreladas que tenham 

porém uma postura combativa, entidades estudantis, personalidades 

políticas, setores de Instituições, etc., que tenham jã assumido 

nrsmo de forma setorial 1zada «u,parcelada, aqueles eixos de mobi- 

lização que propomos em nossa plataforma de lutas. 

Essa frente, nesse momento, não terla uma proposta políti- 

ca alternativa a ditadura, nem um contorno orgânico claramente de 

finldo, mas se constituiría fundamentalmente em cima dos eixos tã 

ticos de mobilização das massas hoje. Mas. p0r outro lado, em seu 

desdobramento, ela poderia vir a assumir um carater de verdadeira 

i 'ente política contra a ditadura - caso em que ai sim ela se cons 

tituiria essencialmente em torno de uma proposta de governo - pre^s 

supondo-se para tanto,seja um maior grau de desenvolvimento e ge 

neralização do movimento de massas, seja um processo de encontro 

e negociações entre as diversas corrente políticas que estiveremno 

seu interior. 

Ao desenvolvermos hoje a política de Impulsionamento da 

frente de mobilização popular na luta contra a ditadura, devemos- 

ter claro a necessidade de uma política de unidade de todas as for 

ças que atuam no movimento de massas, sejam elas proletárias, pe 

queno-burguesa, reformistas ou revolucionárias, desde que se s1tu 

em no campo de interesse populares. Assim, enquanto tendências po 

líticas devemos buscar a unidade, evidentemente sem prejuízo da lu 

ta ideológica t da manutenção de nossa Independência política e 

organica, além do campo da esquerda socialista, com populistas re^ 

voludonarios .reformistas .setores progress 1 stas da Igreja,sindi^ 

listas combativos, os "autênticos", os setores trabalhistas que nao 

estão comprometidos com a ditadura, etc.Com base nessa política fun 



lamenta1 da 2’i*"-*s dc todos os setores populares, devemos envidar esforçt. >a 

ra neutralizar -.etores da oposição liberal; OAB, CNBB, modera»* 

do MDB, etc., realizando eventuais acordos. Esta política se ju 

tlfica tanto para Inviabilizar uma saída para a ditadura na qu 

sejam os liberais que ditem as regras do jogo, como no sentido 

obstacullzar a recomposição de tais setores com a ditadura mili r. 

Naturalmente, o critério para a realização de acordos sõ poderá 

se um; ter como base as bandeiras que são de interesse pcpulár 

Em síntese, com relação aos liberais nossa política não ê a de o 

gã-los nos braços da ditadura, e sim neutra 1izã-1 os , 

A frente de mobilização popular estã prefigurada hoje io 

movimento de massas, no seu processo ainda setorializado e ava - 

çando na generalização em cima de eixos concretos de luta que ma- 

terializam os a seios de liberdades democráticas e melhores codi- 

çÕes de vida e de trabalho para os trabalhadores * o povo. 

compõem o espectro da frente de mobilização popular , propomos tam 

bém uma aliança especial, que se constitua num Bloco de Oposição 

Popular. 0 Bloco de Oposição Popular é uma articulação, que para 

além do corporativo vise fortalecer o desenvolvimento das inicia- 

tivas concretas de mobilização popular, de generalização das lu- 

tas, visando desenvolver a frente de mobilização popular e jã tra 

balhar no sentido da formalizaçío de uma frente da nível superior, 

de uma frente política de massas de luta pela superação da ditadu 

ra. 

0 80P se articula hoje pois as questões de mobilização po- 

pular na tentativa de nuclear parcelas da vanguarda social do mo- 

0 BLOCO OE OPOSIÇÃO POPULAR 

Dentro de nossa política geral de alianças das forças que 
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vimento popular que possam fortalecer a perspectiva da organi- 

zação Independente dos setores oprimidos , buscando se contrapor 

e surgir como alternativa de direção, no interior da frente de 

mobilização popular, aos setores reformistas e populistas que des 

denham a mobilização e a organização independente das massas em 

função dos acordos de cúpula com os liberais. 

6. SOBRE A LUTA INSTITUCIONAL PARTI DAR IA E 0 MPB 

Devemos formalizar una autocrítica pela nossa posição po 

ITtica anterior sobre a importância e os limites daíparticipação 

na frente institucional legal /partidária. Mesmo as posições po- 

líticas tomadas em 74 e 76, traduzidas em documentos, não deixa- 

ram de se revelar multo limitadas.Mais limitadas ainda,foram a 

orientação e pratica concreta que desenvolvemos nessa frente. 

Quando da nossa participação nas disputa* pré-elei tora 1s de 78 , 

dentro do MDB, pudemos bem verificar esta 1 imitação,bem coroo,tam 

bem, depois apos nova experiência da campanha eleitoral que de- 

senvolvemos . 

Decorrente dessa autocrítica reafirmamos a justeza da po- 

sição de que devemos aproveitar ao mãxiao possível o espaço da 

luca Institucional partidária legal, se», entretanto, coloca- la 

co o o canal principal de expressão do movimento de massas e sim 

cc j uma intervenção a serviço da constituição e da organização 

1r'.^pendente do movimento operário e popular de forma auto^oma - 

mc re política. 

Entretanto nossa participação na vida partJ.Jã*<a legal a- 

tu !, concretamente dentro do único partido de oposição legal 
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consentido, o MDB, somente pode ser feita com consequência se co 

locarmos sempre, em fundamental e destacado plano preliminar nos 

sa Intransigente luta pela mais ampla liberdade de organização 

partidária, espec1almente para os partidos operários e populares. 

Entendemos que essa luta deve assumir caráter de luta de massas, 

o mais amplo possível, levando-se em conta a natureza emlnente- 

mente democrática dessas reivindicações. E assim que entendemos 

o MDB não como um partido político propriamente dito e s1m como 

diz seu próprio nome, "um movimento", que contém dentro de si di_ 

ferentes correntes políticas expressando um conteúdo policlassis 

tas, sob a direção dos liberais. 0 MDB, até agora e na verdade es^ 

peclalmente de 74 para ca, nas novas condições políticas da crise 

do regime, foi fundamentalmente um canal de expressão do protes 

to político das massas, no momento eleitoral, cataiizando assim 

de maneira difusa o grande e profundo sentimento oposicionista 

existente no seio das amplas camadas populares. 

A campanha eleitoral de 78 e seus resultados, onde se des 

taca a eleição de um conjunto de "candidatos populares" com uma 

definição política mais precisa, ao lado da corrente mais ampla 

e mais difusa dos "autênticos", criou uma nova situação dentro do 

MDB e novas condições mais favoráveis para a luta parlamentar e 

para o uso dos mandatos adquiridos. E assim que devemos estimular 

a formação dentro do MDB de um "Bloco de Parlamentares Populares", 

fundamentalmente voltada para a articulação da ação parlamentar, 

buscando dentro deste bloco, que ê profundamente heterogêneo no 

seu conteúdo político-ideolõgico , d1ferenciarmo-nos através da 

expressão do BOP jí referido antes. 0 aspecto chave desta dife- 

renciação estaria no conteúdo das proposições políticas do BOP, 

tanto para a luta no âmbito parlamentar, como fora deie.conforme 
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jã tratamos antes neste documento. E mais, assumiría particular 

destaque a questão do peso a ser dado ao uso do mandato adquirido: 

dentro deste amplo e heterogêneo bloco de^pprlancntares populares" 

os .membros do BOP estariam centrando fogo ra luta contra colocar 

a ação parlamentar como o centro de luta do movimento de massas, 

contra o atreWmento deste a esta luta e buscando colocar o man 

dato a serviço da mobilização e organização da oposição extra* 

parlamentar, atra-ves do movimento de massas. 

Decorrência pratica dessa' nossa autocrTtlca quanto ã limi. 

t*da participação que vínhamos tendo na luta institucional perti^ 

daria, devemos promover filiações ao MDB não de forma genérica a 

indiscriminada mas sim buscando direciona-las politicamente ten- 

do em vista uma participação e atuaçlo organizada politicamente 

dentro dele, em organismos determinados, sejam diretórios de vá- 

rios tipos, departamentos internos, e etc. Assumimos uma crítica 

severa as proposições equivocadas que levantam setores da osquer 

da quanto a quimerica e errônea tese de "tomar o MDB, modificar 

seu Caráter de classe e transforma-lo numa frente popular" real- 

mente a serviço dos interesses populares. £ óbvio que, dentro e 

fora do MDB, estaremos lutando e apoiando todos os esforços vi- 

sandq desmascarar e expulsar os adesistas bem como buscando le- 

var a fundo a tuta contra os liberais que dominam o MDB. Nesse.xo 

vimento de filiações, sempre que possível, devemos aproveitar as 

condições para aprofundar, ao nível da vanguarda social, a discus 

sao política sem o significado desta participação, etc,, através 

de vãrios meies. 

Nossa política não e a de "Tomar o MDB para mudar o seu 

c rater de classe" na medida justamente em quu vemos que c quadro 



( . r - c r »11; 2 'i.. J c |'. ri-cTri» Ingal d ove assumir uma dinõrtca t. 

que a quebra du b í partlrari sn o imposto pc'a ditadura, estã^em pt.» 

cesso, nâo somente no interesse da ditodura de buscar canais pai s 

cobrir politicamente sua "transição", como também pela pressão que 

o movimento operário e popular vai fazendo no sentido de romper 

também a camisa de força que o bipartidarisnw significa ao dar 

monopólio da opesiçao legal ao MDB sob o comando dos liberais. 

Daí que para nós o BOP deve assumir, dentro e fora do MD?, 

como sendo um embrião de um novo partido político, portanto não 

assumindo como "princípio’4 a defesa sagrada da unidade do MDB, 

pois esta unidade tem um significado político, Se por enquanto, 

ãinda se justifica mantê-la, porem o processo de nossa Inserção 

na dinâmica do quadró da reformulação pariiitári a exige-nos uma dc 

finição, e esta se dâ numa proposição que nâo é o de transforma* 

o MDB num "partido popular" e sim marcarmos nossn presença nas di_ 

versas articulações partidárias em curso, visando a construção de 

um novo agrupamento político, de caráter ainda frentlsta, de luta 

contra a ditadura, porem sem a presença dos liberais, e com um 

conteúdo político claramente ã esquerda do MDB. 

Quanto as diversas articulações partidárias em curso (PT, 

PTB, PSJdevemos buscar participar de todas elas cr1ticamente.le 

vando nossa proposição de criação futura de um "partido popular". 

Nesta questão, devemos entender que.de um lado e prlnclpaImente, 

existe um Interesse da ditadura em buscar "dividir a oposição",rt 

coèslonando o bloco no poder, e cooptando outros setores social*. 

v1a um quadro partidário mais flexível. De outra parte, hã tambu*.. 

o Interesse e a pressão, ao nível do movimento popular, de na *•;- 

ta política chegar a uma expressão superior da que atualtente 
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mite ao MDB, rompendo o monopólio da oposição legal reservado ao 

MDB pela ditadura militar. 

Finalmente, dentro da expressão parlamentar do bloco de 

oposição popu«)ar, f os soei ali s tas-prol etãri os procurarão, ao 

se manifestarem, expressar uma forma de articulação entre si de 

maneira crescente, até chegar a constituição futura de uma tendên 

cia socialista. Os soccialistas-proletãrlos, ao assumirem sua fi 

sionomia própria, dentro do bloco dc oposição popular, e se art.j 

cularem entre si, de maneira crescente, deverão entretanto ter 

sua Intervenção política sempre referida fundamen ta’mer.te ãs ta- 

refas da conjuntura, às respostas, denuncias e propostas que a 

conjuntura exige para fazer avançar a luta pela derrubada da dita 

dura, e não na propaganda do socialismo. 



TARFFAS DA CONSTRUÇÃO PARTIPfiRIA HOJE 

A) A Necessidade da Construção do Partido e sua Base Teõrlco- 

Ideolõgica . 

A gestação em nosso paTs do partido revolucionário dos 

trabalhadores se apresenta como uma grandiosa tarefa para os co 

munistas e estã colocada na ordem do dia. Sem ele, ê uma quimera 

se pensar na transformação do Brasil em uma nação soeialista.Sem 

ele, ê ilusão almejar a destruição do Estado burguês e a sua subs 

tltuição pelo Estado proletário. 

Esta não ê uma tarefa colocada para um futuro longínquo , 

mas sim para ser enfrentada desde hoje. Isto ?, se não ava.içar- 

mos hoje na construção do partido proletário dificilmente os tra 

balhadores poderão fazer valer os seus interesses no desdobramen^ 

to da crise que se afigura, e o mais importante, faltará a clas- 

se o seu instrumento fundamental para intervir em uma crise revo 

lucionaria que coloque no seu bojo a questão da destruição dos 

pilares da sociedade capitalista e a construção de uma nova or 

dem econômica e social: o socialismo. Tanto menos se avançe na 

na ordem burguesa e de fazer surgir no cenário nacional a dita- 

dura do proletariado. 

E pois, tarefa fundamental dos revolucionários proletários 

concentrar os seus esforços na construção do partido proletário. 

E pois sua obrigação desmascarar todas as teses que levam à neg£ 

çío do- partido da classe operaria - seja através do revisionis- 

mo contemporâneo, seja através da deformação dogmática do marx 

ismo, seja através do pensamento social- democrata. Este ultimo; 

na sua feição cabocla, sob o pretexto de -^ue o capitalismo mono 

gestação deste partido, tanto mais longe estaremos de porum fim 
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polista brasileiro 5 pleno do particulandades , aponta para a 

necessidade de um "partido dos assalariados” ou o nome que se de, 

diluindo assim o caracter de classe do partido de vanguarda,o pa 

pel do proletariado e, cm consequência, negando a própria neces- 

sidade c!a ditadura do proletariado como fuiulemen UI parn instau 

raçao da sociedade socialista. 

Entendemos que, o partido a ser construído nao ê outro 

senão um partido marxista-1eninista. Isto fi, que tem o ünirxjsn.o 

leninismo como base teorica-ideologica, que o considera como guia 

de sua ação, que corporifica a organização da pprcela avançadr 

da classe operaria a atuar do uma forma disciplinada e coesa. 

Reafirmar contudo que a construção de um partido prolatã 

rio no Brasil( tem como ponto de partida a teria marxista-lani- 

nfsta do partido, não pode ser entendido como uma resposta defi_ 

niüva a grandiosa tarefa que se coloca para os revoluci onarios 

proletários, A crise atual do movimento comunista internacional 

esta a demonstrar que o próprio marxlsmo-1 eninismo não respondeu 

ainda cabalinente a essa questão, assim como não respondeu satis. 

fatoriamante a um conjunto de questões da construção da socieda 

de socialista. Hã que se entender a h1storicidade do marxismc- 

leninismo, ou seja compreende-lo não como uma religião, mas co- 

mo uma ciência permanentemente em desenvolvimento e em evolução, 

onde os seus pricTpios não sao dogmas a serem repetido qegamen- 

te e sim princípios para serem testados pelo fogo da pratica e 

pela história, 

Constitui-se uma redução grosseira considerar que o mar- 

xismo-1en1nismo ja respondeu tudo na questão do partido e que se 

trata tão somente de "depura-lo" da deformação stalinista e das 
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deformações cia III Internacional nesta questão. Entendemos que 

crise do MCI - no que diz respeito ao partido do prol ateriado ,o 

marxismo-íeniniswu> tem determinados princípios que historiromen 

te provaram ser justos, tem outros que exigem uma revisão, no 

sentido de confinr.ã-1os ou não, e que não respondem a outras ques 

toes que o desenvolvimento da historia e da luta de classes no 

plano mundial colocaram. 

Conscientes de nossas limitações, conscientes de qt/r- a 

nossa pequena inserção na luta de classes e o nosso pouco domí 

nio do marxi smo-lenini s.tío, nõu nos permite ainda dar avançosqua 

litativos na formulação de umn teoria revolucionaria para a cons^ 

trução do partido do proletariado no Brasil, a nossa IV RNA hon 

ve por bem não - se deter primrlpelmente na«. questões que colcc^ 

mos acima, entendendo que serã no nosso proximo Congresso que 

devemos nos propor a dar maiores passos no aprofundamento da ha_ 

se teorico-ideologica e na teoria da c.instrução do partido do' 

proletariado no Brasil. x 

8) 0 Estagio Atual dos Forças Proletárias no Brasil e nossas 

Ao anal 1sar-se o movimento de massas no Brasil hoje, cons 

tatamos, de um lado a existência de uma vanguarda ideologica,mo 

terializada num conjunto de organizações, grupos locais e regio 

nais, e em comunistas dispersos, de outro e visível a emergência 

no cenário político do país, de uma vanguarda social que surgiu 

a partir do desenvolvimento do movimento popular e de suas lutas, 

particularmente na classe operaria, mas também noutras camadas. 

no exato estágio em que se encontra - ondo salta aos olhos a 

Tarefas 

f : ííAi»-: 
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Esta"nova'’ vanguarda social, tem a peculariedade de estar sendo 

formada fora dos marcos do populismo que deu o tom da luta dc 

Classes no período prê-64, fato por si sÕ alvissareiro, ainda que 

tenha um nível de consciência marcadamente corporati vista, Como 

a sua consciência política apresenta um estagio inicial de dosen 

volvi mento, cia ê, em certo sentido, permeaveT ís concepções re 

formistas e social democráticas, mas também o e, ao menos poten 

ciai mente , permeável as concepções proletárias. Portanto, ainda 

nao esta determinado quem, a medio prazo, exercerá unu influên- 

cia decisiva nesta nova parcela avançada das massas populares, 

iioje., ha que registrar a existência, de um profundo fosso entre 

a "vanguarda social" e a"vanguarda ideológica". 

A construção do partido proletário no Brasil passa tan- 

to pela aglutinação da "vanguarda ideológica" -isto e, dos mar 

xistas-leninistas - como pela sua integração com a vanguarda 

social. Temos aí dois processos intimamente interligados, onde 

£ impossível primeiro cumprir um para depois cumprir o outro . 

%ô o possível avançar na aglutinação dos marxistas-leninistas 

na medida em que se rompa o casulo no qual estes marxistas es- 

tão envolvidos, transformando-os numa "vanguarda política", ou 

seja, em elementos de proa do movimento político e social. DC 

entro lado, a elevação do nível de consciência das parcelas a 

vançadas da classe operaria e demais camadas populares no sen- 

tido de que elas interiorizem a necessidade do partido proletã 

rio e superem a sua consciência espontânea corporativista esta 

na razão direta da capacidade dos marxista-leninistas marcha- 

rem ao lado desta vanguarda social que hoje joga um importante 

papel na luta de classes e que vem se manifestando, ate certo 
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ponto e ato certo grau, à revelia das forças organizadas cU ir-, 

querda proletária. Assim, a construção de um partido pro 1etã • 

rio no Q r a s i 1 p a $ a a ri o c e s s a r i a mnn t c pe 1 «:i Integração da "varguar- 

da ideológica com a va nguarda social \ 

Constitui-se fator de fundamental importância para a 

gestação de um partido proletário no Brasil a existência de um 

campo proletário na esquerda brasileira . De fato, a partir do 

início da década atual e a partir da luta contra as concepções 

reformistas, populistas e militaristas, formou-se no Brasií 

uma Tendência Proletária. Esta tendência, da qual participarcusn 

conjunto de organizações, grupos locais e regionais, tendências 

e revolucionários dispersos, representa um salto qualitati voem 

relação ao restante da esquerda revolucionaria., compreendendo 

o caracter socialista da revolução brasileira e fazendo'auto- 

crítica de sua trajetória passada. 

A presente conjuntura- na qual foi superada a fase da 

resistência e o desenvolvimento do movimento de massas tende a 

leva-lo a assumir uma escala nacional e a uma globalização em 

cima de determinados objetivos - joga para os revolucionarics 

proletários dispersos a necessidade imediata de contarem com 

organizações nacionais capazes de intervir de maneira unifica- 

da e coesa no atual processo político, Se não contarem tais 

organizações; os revolucionerios proletários estarão em condi- 

ções adversas para disputarem com outras correntes da esquerda 

e com a oposição liberal a direção do movimento popular e da 

luta contra a ditadura. 

A atu&l conjuntura diminuí, portanto, o espaço para os 

v 
>
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individual do*, romunisce numa fase anterior tais formasde 

atuação - ainda que 1 )ri?;<.>. ue vista histérico- en- 

contravam um certo esprço e trouxeram importantes contribui 

çoes para a expansão d? tendência proletaría, no premente m«- 

mento elas vão chegando aos seus limites e esbarram em obstá- 

culos intransponíveis. Mostrar pois as limitações das fo.rti..-, 

de organização d^spersas dos revolucionários proletários _e 

convencê-los d> necessidade que a conjuntura oxige Ur orn.u ^ 

tações proletárias com dimensão nacional e uma das 7-'n 

se colocam -no presente momento para ;>s comprei).-; t > do-: ;o. 

construção do partido proletário no Brasil. 

Constatar a necessidade de urg^oi prole.. T.i a.; •;<?- 

dimensão:nacional nSo.rtos.Jeve entretanto a uma postura sectã 

r1a com relação ã existência de outrac formas de orga.-ji ':aç:ic 

mais elementares, tais como grupos regionais e tendências.De- 

vemos ter seir-ore presente que a existência de um conjurn.,. cão 

grande de rsvolucionarios proletários dispersos nessas formas 

do organização é o outro lado da moeda das debil • ciadcs das O.s 

revolucionarias prolatãrlas em apresentar alternativas polTti_ 

cas globais justas. 

Em primeiro ugar, as organizações proletárias tem que 

tori^ri zar que se tr.:ta de convencer politicamente, e ruc *_>j 

gir nor&lmente, os comunistas dispersos,da necessidade de org^H 

vacões nacionais, a da necessidade deles se engajarem ativamc.i- 

te na construção dessas Os. Em segundo lugar, ha que se contpreer^ 

der que também o campo proletário têm um desenvolvimento desi* 

gtial e combinado, questão que num paTs com a dimensão do nosso 

tem que ser bem assimilada. Ou seja, em determinadas situações 

concretas, os grupos regionais e tendências ainda .ioaam um pa- 



;>i» I '■'*" -r L. f c sc co" , ti tuindo ainda na forma como os proiotã 

) js sa frjani am e esta dinâmica tem que ser respeitada. Pnr ú. 

timo, nao nos cabe cultivar o dogmatlsmo e simplificar as furnas 

fie organização om dois extremos: de massas, ou ê organização de 

vanguarda - esta sob a forma de organizações políticas nacionais 

Compreendemos que as formas intermediarias podem exis - 

tir e que elas podem dar importantes contribuições desde que 

na'o visem substituir as entidades de massa ou as organizações 

de esquerda e estejam a serviço destas duas formas de organi- 

zação. Assim, um dos pontos da no^sa t;elfr:a de construção do 

partido proletário consiste na luta pc 1 o < irtalccimento dasjyr 

ganizações nacionais proletárias e pel? su, craçáo da fase a 

fomização e dispersac, respeitando ,porcn o desenvolvimento de^ 

sigual e combinado do campo proletário. 

Um outro fator a reforçar o campe da esquerda como ui. to 

do e também o campo proletário será serr sombra de dúvida a on 

quista da anistia política que farã emergir no cenário polU - 

co nacional exilados, revolucionários atualmente estão r»e 

sos e outros que estão na clandestinidade. Eute contingente f 

entretanto ,não serl automaticamente 'proletário”, uma vez q e 

ele terá. uma almãgama de matizes políticas 2 ideológicas, •- 

gumas das quais com profundos desvios. 0 maior ou menor pap*. I 

que este novo contigente da esqqerda jogara estará na razão *]_ 

reta da atuação e capacidade das organizações proletárias 2 

darem respostas para a conjuntura e para 0 processo revoluc ‘ná 

rio brasileiro. $2 estas organizações forem vitoriosas, difi il_ 

mente 0 surgimento deste novo contigente terá como consequê 1a 

a proliferação de muitos novos grupos no campo da esquerda, n- 

cluslve a proletária. 
cot Al 
PQMZ 
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C) As organizações Proletárias e a nossa política no interior 

da Tendência 

As organizações existentes constituem hoje a base da ten 

dência proletária e o seu aspecto principal, no sentido de que 

concentram de maneira mais sistemática e homogênea a busca das 

respostas as questões colocadas para o conjunto da tendência 

proletária. Dado ao seu caráter mais profissional e 

coeso, encontram-se num patamar superior de organização, quando 

comparadas com formas mais embrionárias üe organizaçèo dos pro- 

letários. 

Entretanto, o estágio de construção destas organizações, 

assim como o conjunto da Tendência Proletária - e o seu grau de 

fusão com o movimento polTtico-socicl, mais pirticularmente a 

sua inserção na luta de classes, ainda é profundamente insatisfji 

tõria. De um lado, essas organizações pouco avançaram na sua fu 

são com a nova vanguarda social e esta continua a se manifestar 

fundamentalmente a margem das primeiras. E de outro, existe, a- 

lêm das fronteiras das organizações proletárias, um grande nú- 

mero de comunistas dispersos, de grupos e tendências locais, 

que tais organizações não sõ nío conseguem absorver, cor,o não 

tem hoje uma hegemonia política sobre eles. 

Neste contexto, um dos desvios, dos quais nõs como Organt^ 

zação fomos co-particlpantes, tem sido a superestImaçío do grau 

de construção da tendência proletária, e mais especificamente 

do papel das organizações políticas, do grau de coesão entre e- 

las e da possibilidade de fusões. Entendemos que superestimamos 

. portanto o grau de unidade política alcançado. Em síntese, o de 

vio consistiu em entender o processo de unificação das forças 

proletárias quase que como algo que corresse á margem da luta 



de classes e da participação destas forças na luta de classes. 

Embora a sua presença seja um fator importante para a 

construção do partido proletairo, as organizações existentes a- 

presentam como uma de suas características a sua instabilidade, 

quer como força, quer do ponto de vista político-ideo1õgico . Es 

ta instabilidade se deve tanto ao seu pouco domínio do marxismo 

leninismo e da realidade de nosso país, como fundamental mente à 

sua base de classe e ã sua parca inserção na classe operaria. 

Entendemos que uma das contradições fundamentais das organiza - 

ções proletárias consiste exatamente na sua não integração cogi 
V 

a classe fundamental . Romper pois o cordão de isolamento exls -\ 

tente entre as organizações proletárias e a classe operaria é 

uma tarefa fundamental não só para a construção do partido-pro- 

letãrio mas para a própria sobrevivência destas organizações, 

uma vez que é uma quimera falar em núcleos proletários sem que es 

tes não dirijam no mínimo parcelas importantes da classe operã 

ria. 

E a superação de tal limitação que ira determinar o teto 

histórico de tais organizações! Ou elas rompem o casulo e con- 

quistam um grau mínimo de inserção na classe operíira e mudam 

a sua base social e a composição de seus militantes, ou enfren- 

tarão no futuro obstáculos intransponíveis, chegando assim ao 

limite do seu papel histórico. 

E a instabilidade destas organizações - que no limite 

não lhes,.deixa      * i fiitnm defecções ou mesmo ao desapare- 

cimento de algumas delas - um fator importante para constatar 

que carece de rigor científico definir hoje que uma destas orga 

nizações desempenhe o papel principal como núcleo aglutinador 

do futuro partido proletãrio. Afirmar tal coisa, ou agir como <ro?A9 
JXxsiZ 
cx-jÇé 
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que se fosse este nücleo proletário, ê algo que se justifica mul^ 

to mais pelo baluartlsmo de alguns do que pelo acúmulo de forças 

que tais organizações tenham conseguido. Cabe ainda ressaltar 

que ainda não está pre-estabelecido o caminho concreto polo 

qual surgira o partido proletário no Brasil, no que toca ao pa- 

pel das diversas forças proletárias. 

A luz das considerações que fizemos, a nossa organização 

se propõe a ter a seguinte política de alianças e de relações 

no campo da tendência proletária: 

- estabelecer relações privilegiadas com a força proletária 0 , 

pelo grau de unidade já conseguido, lutando para estreitar c 

curto prazo as nossas relações políticas e orgânicas e increr.en 

tando a inter-penetração de posições entre nossas duas forças. 

Entendemos que nos cabe uma autocrítica em relação a maneira 

com que conduzimos a nossa relação com 0, no sentido de não fa- 

zer todos os esforços para avançarmos em nossa unidade política 

e orgânica. Por outro lado, temos consciência de que o processo 

de Integração orgíncia entre nõs e D depende fundamentalmente 

de nossa integração política, que ê o fator principal, sendo a 

fusão orgânica subordinada a esta. A maneira concreta de efeti- 

varmos a nossa autocrítica com D é a de acelerar a inter-pene - 

tração política e de ter como meta a fusão no prazo mais curto 

possível. Para que tais bbjetlvos sejam conseguidos, entendemos 

que cabe da nossa parte abrir um canal democrãtlco de participa 

ção de D em nosso futuro congresso, sem que isto Implique ne - 

cessarlaraente na nossa fusão. Entendemos que a nossa política 

com relação a D, assim como com relação a outras organizações 

proletárias com as quais buscamos a Integração política e orgã 



nica, não é a de solapar as suas bases, tentando ganhar seus 

litantes individualmente. A nos interessa a integração conjut, 

e coletiva, o que nos leva a respeitar inclusi/e o processo e 

dinãmida Interna de D ou de qualquer outra força com as qualí 

estejamos almejando a unidade. 

- num plano Inferior, mas tendo os mesmo objetivos a medio pi • 

zo, devemos também estabelecer uma relação pr /ilegiada com E '• 

compreendendo entretanto que as nosías relações encontram 11 n 

tações que se devem ãs particularidades de seu processo inter 

- manter a mesma relação com determinados grupos com os quais 

tenhamos uma unidade estratégica, identificação nas proposiçc » 

táticas e um. dado grau de intervenção conjunta no movimento pc l T_ 

tico e social. 

- retomar as relações com F, tanto ao nível de direção,»como de 

trabalho conjunto, sem porém colocar a curto prazo qualquer 

perspectiva de fusão. Entendemos que com relação a esta força , 

nos cabe uma profunda autocrítica por não termos travado, de 

maneira consequente, a luta política.de maneira fraterna e aber 

ta com suas concepções, nos furtando até certo ponto desse pro- 

cesso. Entendemos que na raiz dessa atitude estava a nossa au - 

sência de proposição política. 

- retomar as relações com G, ao nível de direção e de trabalho 

conjunto, sem porém colocar qualquer perspectiva de fusão a cu£ 

to prazo. Com relação a esta força nos cabe também autocrítica, 

pois apesar de durante um certo período termos mantido uma rnl£ 

ção estável ao nível do debate conjunto entre as direções, 1s 

recentemente também não conseguimos mantê-la. 

CO* AB 
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Naturalmente, esta proposta de uma política de alianças 

no campo da tendência proletária levará em consideração o crlté 

río da Intervenção no movimento de massas e as situações parti- 

culares concretas que surgirem. Porém, elas servem como um gula 

geral, nao sendo uma camisa de força a ser aplicada a todo e 

qualquer momento, a toda e qualquer situação e rente concreta. 

Por último, entendemos que num outro nível qual 11a11vamen 

te diferente, devemos dar atenção ao processo que se desenvolve- 

inldèlmente no campo do populismo revolucionário, onde não está 

afastada a hipótese do surgimento no seu Interior de uma corrente 

que venha a se aproximar do campo proletário. Entendemos que de- 

vemos buscar um campo de trabalho conjunto com a força populis- 

ta e um processo de discussão e luta política e Ideológica com 

aqueles que , no Interior desta força, possam se aproximar do 

campo proletário. Entretanto, a nossa relação com este campo só 

sofrerá uma alteração de qualidade no momento em que exista uma 

clara ruptura com as concepções populistas, fato que hoje ainda 

não se verifica. 

Como instrumento concreto de desenvolvimento e de debate 

político e ideológico no campo proletário, propomos que seja 

criada uma revista de debate entre as forças que compõerç este 

campo. 

► i- 
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