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"Desejaria iniciar com uma pequena observação.
Lê-se nas teses do camarada Bukharin que o mo
vimento comunista chegou pela primeira vez aos
países da America Latina. Camaradas, isto não
é exato. Não foi o nuvimento cOITlunista
que che
gou pela primeira vez na América Latina, foi
a Internacional Comunista que pela primeira
vez se interessou pelo movimento comunista na
América Latina" (Paulo Lacerda, no VI Congresso da Inten acional Comunista).

Como tem chamado
tória da Terceira

atenção

a j~ extensa

Internacional

Comunista

bibliografia
(IC)

1

sobre

é possível

a hi~

reconhe-

.Iv rJ-J,,'íJ.s."4

cer nas origens
lecente
n~rio

na liderança

adequado

ofensiva

bolchevique,

àquela.

deveria

européia,

ser exploradó

Varsóvia,

dial da Revolução",

Russo,

que em virtude

minorit~ria

do proletariado

rísticas

fielmente

semi-mili tares. (1)

a uma "estratégia

que

VermelllO às portas
em Turim,

a criação

de "um partido

Por sua vez,
outro modelo

todas as características
das condições

camponês

nacional)

muneuro

por esta sobre a classe

de qualquer

de

a revolução

da social-democracia

Comunista.

em ~m meio

sobre

revolucion~rio

-

oper~

a estrutuorganizado Parti

em que teve de manter

combativa(clandestinidade,

de opressão

revolucio-

feita por Lênin

de fãbrica,

exercida

da IC, diante

e efic~cia

centrífugas

do Exército

da Internacional

a sua unlao

dências

an~lise

isto, era preciso

acabou por assumir

do Comunista

da

onde se via um potencial

de cooptção

ra e o funcionamento
tório,

correspondia

em face do reformismo

péia e da política
ria. Daí a origem

decorrente

dos conselhos

etc.) Mas, para

então prev~

como do tipo de partido

(a thegada

o movimento

concepçãdvmundial,

essa concepção

a curto prazo"

a conjuntura

alemã

da IC tanto uma certa

repressao,

situação

e pequeno-burguês,te~

terminou

~Lssumindo caracte-
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A "estratégia
catastrófica
zatórias

(semi-militares)

herdadas

pela IC do Partido

as teses do 11 congresso
"21 condições
desta

do capitalismo

concepção
(It~lia,

"parasit~rio

da classe

oper~ria

do capitalismo,

do proletariado,

entravariam

ao cooptarem

a

revoluciQ

Entretanto,

os

os extratos

oper~ria")

as tendências
e traindo

,

comunista

fruto das crises

monopolista).

à burguesia

aliando-se

de um partido

(liaaristocracia

russo

- consubstanciadas

Po15nia,Alemanha)

europeus,

organi

Comunista

era que havia um processo

( o capital

social-democr~ticos

aquinhoados

do Kominter

para a admissão

em curso na Europa

servação

da concepçao

bem como as característ~cas

o suposto

partidos

- resultante

mundial,

nas famosas

n~rio

a curto prazo"

da revolução

- deu origem

IC"

ofensiva

mais

para a pr.§.

revolucion~rias
a causa da revolução

prolet~ria.
Tendo como principal

objetivo

·Europa, a Vlsao cominterniana
países

coloniais

nas colonias

dos problemas

ou neo-coloniais

inglesas

preparar

de manelra

signado

da Internacional

estratégias

Alfred

Stinner,

revolucion~rias

de uma transposição

aut5noma.

relativos

A América

para assuntos
Dessa

da América

para um contexto

na
aos

La-

em 1922 seria de-

suiça.(2)

para os países

mecanicista

Somente

Comunista

de origem

oper~ria

pelo que se passava

na Ásia ou à China.

tina não era percebida

no-americanos.

estratégicos

era determinada

e francesas

um respons~vel

a revolução

forma,

Latina

muito

latias

padeciam

diferente

daqu.§.

le de origem.
,

Mas, em que consistiam
Em torno ao debate
cional,

no IVQ congresso

se basicamente
munistas

com as forças

burguesias
~rovisório,
as outras

nativas,
devendo
forças

sobre a questão

da Internacional

duas posições:

aquela

e a que sublinhava

atuantes

Comunista

que defendia

"objetivamente

o proletariado

essas estratégias?

revolucion~rias",

dos co

inclusive

ser essa colaboração

de liberação

e na-

(1922), alinharam-

a colaboração

lutar para ganhar

no movimento

colonial

as

de car~ter

a hegemonia
nacional,

sobre

ou seja,
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alertando-se
sição

para que os trabalhadores

autônoma

no seio da "frente

No V congresso
voltou

a ser objeto

O primeiro

defendia

comunistas

deviam

nal encabeçados
muitas

constatar
rialismo

América

e os das b~rguesias

VIQ congresso

especial

uma enorme

pelos Pcs dessa

no VI

do por um lado pelo fracasso
Komintern,

e por outro,

da Inglaterra

em proveito

tica imperialista
comunista

internacional,

dos problemas
países

Latina.

latinos-americanos

em países

sem nenhuma

cas ou políticas.

Embora,

isolamento

um capítulo

Latina

pode ser explicª
comandada

colocar

à polí

pelo movimento

ao entendimento

que se tinha

índia ou Turquia,

classificados

seja mantida

os

como coloniais
históri

no essencial,

toda uma seçao aos países

e diplom~tico

pelo

o declínio

no que diz respeito

à luz da derrota da revolução

político

do

17 de julho

para suas especificidades

essa classificação

ter dedicado

canos deve ser interpretado
crescente

atenção

da

a serem adotadas

de Cantão,

como a China,

eram genericamente

ou neo-coloniais,

entre

Até então ignorados

que os subordinava

da revolução

o fato de o congresso

Unidos

do imp~

comunistas

vez destinava

que ameaçam

ao

da realização

como delegação,

problemas

dos Estados

na América

a partir

decorrido

da inssurreição

pelos

nacio-

mundial. (4)

súbito da IC pela América

congresso

os

movimentos

Guerra

e às estratégias

região ..O interesse

que faz sua "estréia"

nesses

e os partidos

inflexão

latino-americana

de libertação

entre os interesses

de 1928, e que pela primeira

à tem~tica

d~mocr~tico-burgu~s,

apos a Primeira

Comunista,

e N.M.Roy.

por sua vez, manifestava

que existia

entre o Komintern

e colonial

entre Manuilsky

dos comunistas

nativas,

da Internacional

e 1 de setembro

O segundo,

à participação

sofreriam

nacional

seu apolo a movimentos

a complementariedade

Latina

discussão

a tese de que, num est~gio
prestar

uma PQ

única antiimperialista".(3)

de uma intensa

As relações

conquistassem

da IC (1924), a questão

pela burguesia.

restrições

coloniais

latino-ameri

chinesa,

da URSS e da importância

do
qUE-

4-

passa a ter o imperialismo
as perspectivas
tinente
texto

da revolução

americano

numa maior

política

operária,

os desvios

fiéis

como os principais
te. (5)

juntamente

Comunista

agora,

de Moscou,

geral

do capitalismo

crlse coube a Bukharine

do movimento

contemporâneo

apresentar:

de
de orl

contra

no Ociden-

que marcaram

aguda,

as várias

abrange

ridas desde o fim da primeira
revolucões

russa

guerra

e alemã momentos

urna ofensiva

revolucionárias,

Apesar

lucionárias

coloniais

em países

O terceiro

per~odo

uma ampla reorganização

de monopolização

intenso

opostas

houve

capitalista,
técnico

ao capitalismo"

e a imin~ncia

por sua vez, por agravar

frente

derrotas
significou

ainda algumas

ele pro -

ocor-

O segundo,

de várias

ten

urna fase deferr
situações

corno China,

revQ

Síria

e

de um lado, e inicialmente,

através

de um intenso

e, ao mesmo
e pelo

tempo,

processo

pelo

"desenvolvimento

do capitalismo".

de urna "situação

o "quadro

de

de crise r~

significativos.
às

caracterizou-se

das contradições

momento

revolucionárias

e semi-coloniais,

e desenvolvimento

das forças

luta de classes

disso,

intern~

até os anos 1920/21, e teve nas

e consequentemente,

siva do proletariado.

naquele

O prlmelro,

situações

altamente

do capitalismo

comunista

do pos-guerra,

vOlucionária

tremamente

que

apontados

,

partindo

em tr~s períodos.

cimento

garantia

e resoluções

do capitalismo

por

de dirigentes

da revolução

põe o estudo

Marrocos.

num con

desta na vida

pequeno-burgueses,

as discussões

do con

ao Ocidente)

como

pela derrota

à estratégia

cional, (6) a análise

tativas

tardio

do VI congresso.
Quanto

marcou

da IC sobre

se dá, assim,

com a escolha

dos intelectuais

responsáveis

Mas vejamos,

as sessoes

O descobrimento

e intervenção

às orientações

de direita

nas análises

da IC (em relação

centralização

suas seções nacionais,
gem

mundial.

pela Internacional

de radicalização

implicará

norte-americano

"cres
ex-

O aguçamento

revolucionária"

geral da crise capitalista".

da

acabaram
Ainda
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segundo

Bukharine,

existiam

lismo muito desenvolvido,
médio,

corno a Iuguslávia

três tipos de países:

aqueles

aqueles

com um desenvolvimento

e a Romênia,

e aqueles

de capitª

capitalista

coloniais

loniais.
As "teses
semi-colônias",

sobre o movimento

do VI Congresso,

me mundo das colônias
to revolucionário
e Indonésia

- nestes

objetivamente
ca Latina,

lnlClavam

converteu-se

das massas".

países

econômica

em condições

inglês.

aí

.
. as lnsurrelçoes

- no Brasil,
pressariam

fala-se

a ampliação

e o aperfeiçoamento

a crescente

tra a dominação

imperialista.

sublevação

colonial

mo dos povos coloniais

somente

das massas

trofismo

poderia

trabalhadoras

capitalista,

dos países

a inevitabilidade

o que, por sua vez, também

do poder através
As teses,

ses coloniais,
excedente
do sistema

e, de outro,
.imperialismo,

aqueles

aqueles

e que Qcabaram
- de que seriam

países

constituindo-se

através

con

da contraautônQ

da luta vi-

Frente

ao catasabria

não capitalista

introduzia

nas

o problema

dos soviets.

de um lado, estavam

capitalista

revolucionário

do imperialismo

de um desenvolvimento

por sua vez, também

das metrópoles

,
.
operarlas

as greves

a agudização

da crise

colônias

tomada

o imperialismo

coloniais.

objetiva

da

à Amér~

e o desenvolvimento

" ... a possibilidade
atrasadas",

corno

latino-americanos

ser superada

dos países

índia

norte-americano

do processo

imperialista

à China,

no sul do país - que ex-

Como decorrência,

dição entre a política

do movimerr

- passou-se

camponesas,

e

o enor

era entendida

de inferioridade

em urna série de eclosões

e, em especial,

toriosa

a situação

do imperialismo

colocando
surgem

que"

referências

revolucionárias

foi acentuada,
Também

enfatizando

Após algumas

a eclosões

onde a penetração

nas colônias

em um foco inestinguível

dois últimos

favorável

revolucionário

faziam distinção
que absorveram

se convertendo

exemplos

que em sua origem
em mercados

consumidores,

a população

no prolongamento

o Canadá
foram

entre os pai

e a Austrália

explorados
fornecedores

pelo
de

-
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matérias-primas

ou transformando-se

em áreas de investimento

capitali~

ta.

Nas "colônias
de classes
burguesia

existentes

nos países

local eram na maioria

metropolitana.
guesia

de imigração"

forças produtivas
pressupoe

"travam

este desenvolvimento,
muito determinado
aos interesses

guesias

o ponto

coloniais

dos países

intenta

crucial

vêem

da experiência
traçar

pré-capitalistas,

tico-burguesa,
"a ditadura

colonial

das colônias,
segue um caminho

entre o imperialismo

estes veem-se

e desempenham

urna orientação

impedidos

as funções

as classes

de apên-

trabalhadoras

drenado

países.

desses

estratégica

na China

para as bur-

países

a Internacional

comum a todas as c01ô

coloca-se

o caráter

o problema

socialista".

em

do feudalismo

da próxima

ao movimento

da etapa de preparaçao

e a revolução

das forças prodQ

e o jugo da dominação

de fortes resíduos

determinam

Co-

e na índia estão ainda

Esta circunstância

Em consequência,

vale dizer,

proletária

e indiana,

de que o desenvolvimento

bem como a existência

nestes

das relações

chinesa

baixo.

países

das

imperialistas.

um nível relativamente

desses

da bur-

em que isso corresponde

o fruto do seu trabalho

do trabalho

movimento

imperialista,

desenvolvido;

tivas e a socialização

de relações

os interesses

da produção

colonial,

autônomo

nlas, com base na constatação

estrangeira,

aos da burguesia

se a exploração

na medida

exploração

do capitalismo

A partir
munista

ao monopólio

promovido

um desenvolvimento

dos países

da

da metrópole ...

que sofreram

dice econômico

colônias";

do desenvolvimento

e só é

e os interesses

idênticos

de exploração",

da estrutura

ao fim e ao cabo o desenvolvimento

graças

.Aí se encontra

de buscar

das vezes

das respectivas

certa promoçao

e os países

metropolitanos,

Já nas "colônias

imperialista

houve uma reprodução

e

etapa do

revolucionário

da ~evolução

democrá-

dos pressupostos

para

7-

Corno tarefas
das revoluções
niais,

lismo, através

rompimento

tada; destruição

, .
de operarlos

vermelho,

criação

lecimento

da hegemonia

revolução

agrária

pré-capitalista,
dos sub-solos,

nacional

e

além das necessidades

reVOlucionário

inclusive

tese nenhuma,

sem indenização,

criação

-

Latina,

dirigido

ainda a importância

dos camponeses

contra

da dominação

os sindicatos

o regime
estiver

feudal

operários

Congresso

dominação

da ditadura

visando

governo

em oposição

militar

sob hipQ

as palavras

reafirmou

expropriação

estrangeiras,

a criação

de operários,

de classe

a consigna

o Congresso

o con -

cancelamento

camponeses

operário

da pequena-burguesia.

armamen-

populares

e da Igreja.

aos assim chamados

da dí-

e soldados,

~ campones

de

dos latifúndios

de milícias

dos fazendeiros

o lm-

da pe -

da jornada de 8 horas de trabalho,

soviético

est~

e contra

sob a direção

E, ao lançar

a saber:

das empresas

e damponeses

importante,

da

a nacionalização

as teses do VIQ

temporárias".

regulamentação

tação comunista,

e forta

tomar parte ativa e geral do movimento

acima exposto,

do poder

de

do exército

e do campesinato

de ampliar

latino-americanos,

confisco

to dos operários

nários

sido conqui~

Para isto, os PCs não têm que se subordinar,

teúdo programático

à

bancos,

e a organização

e propoe-se

onde este movimento

ordem aos comunistas

lugar mais

devem

a seus aliados

vida externa,

com o imperi~

comunistas.

de massas

quena-burguesia.

substituição

Enfatiza-se

e escravista,

que "os comunistas

a "criação

- soviets

como forma de libertação

os partidos

e semi-colo

ferrovias,

exploradoras

do proletariado

operária.

colonial

no curso

onde esta ainda não houver

camponeses

da ditadura

coloniais

das concessões,

No que toca a América

perialismo,

nos países

do poder das classes

conselhos

implementadas

dos laços de dependência

da nacionalização

etc.; busca da unidade

belecem

a serem

democrático-burguesas

destacam-se:

e fortalecer

fundamentais

em

Na agi

deve ocupar

governos

e

o

revolucio

8

Já o informe

do responsável

o SUlÇO Jules Humbert-Droz,

"sobre os países

igual ao que ele apresentara
se na mesma

época

ra reconhecendo
nente,

que devemos

existente

entre os países

a necessidade

em algumas

E, procurando

de "estabelecer

mi-colonial

características

argumentar

do conjunto

soes de capitais

ingleses

sil e nos países

que já possuem

demonstram

so de uma economla
em certo momento
países

possa

latino-americanos,

gumento

utilizado

emparticular

por Droz refere-se

nacional

desenvolvido

ricanas,

não havendo

nas empresas
grande

o controle

o dos Estados
a inexistência

que contam

participação

se-

Chile,

Brª

industrial,

--

,

nao e o progresdo qual

demonstram

ingleses

conti

as inver -

do imperialismo,

ao contrário,

Lati-

o caráter

na Argentina,

,.

há também

geral

deste

"no entanto

e dependente,

dos imperialistas

econômica,

conti

e da América

dos países

disse

independente

libertar-se;

são semi-colônias

Além da dependência
países

.......

capitalista

Central

um certo desenvolvimento

economlCO

embo-

daquele

de reafirmar

e norte-americanos

que seu progresso

Droz,

Nele,

a linha tática

comuns

países,

era

em geral na América

no sentido

daqueles

Latina"

entre os' países

da América

da IC,

Sudamericana,qua-

de 1928). (7)

dar a nossa ação revolucionária

na", baseada
nente.

(em 30 de setembro

especialmente

da América

em La Correspondencia

a diversidade

do Sul, afirmava

pela seção latino-americana

que estes

e norte-americanos.
político

sobre

Unidos.

os

Outro ar-

de um capitalismo

com inversões

do capital

norte-ame-

nacional,

como oco~

\

re na Alemanha

e Itália

e conclui

que não se pode atribuir

mo o papel de obstr.uir o desenvolvimento
americanos

- ao contrário

cesso de industrialização,
processo

Latina

desses

países".

dustrializados
suas origens

o imperialismo,
Disso

também

uma burguesia
ligadas

lista. Da mesma

quanto

"
mais

nacional

forma,a

um projeto
burguesia

também

que não há nesses
autônoma;

latino-

incrementam

mais capitais

se desenvolve

decorre

ao imperialismo

de desenvolver

de capital

dos países

o que por sua vez, não significa

leve à descolonização:

América

vamente

-, as inversões

industrial

ao imperiali~

que esse

a colonização

países

mais

esta se encontra

industrial

bUTguês

na

investe

e, por isso impossibilitada

revolucionário

o pr6-

in-

desde
objeti

anti-imperia

não se contrapõe

-

aos lati-
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fundiários,

mas tem seus interesses

intimamente

imbrincados

com os des

tes últimos.

o

informe

Bloco Operário'e
tificado

de Humbert-Droz

Camponês

e camponesas,

tos pequeno-burgueses
Intervindo
da Internacional

ratificou

opondo
mento

apenas

comunista

onomla

ao desenvolvimento

forma de dominação
capitalismo

em alguns

países

pouco maior
situação
ele:

à dominação

" é muito

importante

'dependentes'.

países,

equatoriano

Os problemas
nos países

semi-colonial

E concluía

aos três grupos

de países

"deve-se

ao apo~

não dá uma fisi-

mais

coloniais

acurada

de seus vínculos
avançou

da
com

uma proposição:

inclusive

sua
Segundo

entre países
podem

devem

aceitar

um

pela

é inadequada.

semi-

ser chamados

ser encarados

semi-coloniais

classificados

revo-

naquelas

nos países

termo,

da luta operária

dizendo:

à América L~

colocados

uma distinção

coloniais,

no Brasil,

dada a resistência

favorecida,

estabelecer

(~ a IC),

a estratégia

uma análise

que na falta de um melhor

.de um modo diferente

adjunta

países

e o Brasil,

estrangeira,

a denominação

e aqueles

dependentes".

o comunista

prati

e semi-coloniais,

do capitalismo

naqueles

como a Argentina

geográfica,

coloniais
de

nacional,

restrições

a

de que o mOVl-

época)

que o programa

E, exigindo

imperialista

de Bukharine

coloniais

"parece-me

brasileira

e Camponês

(naquela

entre os

Ele disse:

semi-coloniais".

vez

fez severas

existentes

reagiram

por Jules Humbert-Droz

à observação

classificações.

e naqueles

de que elemen-

vez em um Congresso

a delegação

ao Bloco Operário

geral da IC para países

própria

ao

as organiza-

latino-americanos

Enquanto

pela primeira

equatoriano

tar para as diferenças

o

pela primeira

traçada

reparo

chegava

tina, o delegado
lucionária

diversa.

dirigidas

um breve

"que agrupa

risco permanente

os delegados

a orientação

bem como as críticas

críticas

rodeá-lo".

organizadamente

Comunista,

referências

uma vez que este foi iden-

brasileiro

correndo

possam

essas teses de maneira
camente

(BOC) no Brasil,

como sendo o "Kuomitang"

, .
çoes operarlas

fez também

..

e nos palses

uma nova categoria

no programa,

de acordo
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com o seu desenvolvimento
Este novo grupo

estaria

embora dominados

vavam uma independência

pelos países

bastante

grande,

débil do imperialismo
política

economicamente

bastante

política.

(dependentes)

pelo imperialismo,

política

economicamente

uma penetração

e grau de dependência

constituído

economicamente

vam uma independência
penetração

econômico

que

ainda conserva-

seja devido
ou

a uma

ainda conser

grande,

seja devido

a

ou devido

a

débil do imperialismo

sua forma pOlítica".
Como decorrência
exemplo,

a validade

dessas

da consigna

guesa para os países
países

concebê-los

corno setores

poneses

revolução

dependentes,

rios destes

fim, à necessidade

observações,

questionou-se,

agrária

democrático-bur

identificando-se

de urna sólida

os latifundiá.

Tal questionamento
política

,

ao lnves

como uma fração da burguesia,
feudais.

por

de

conduzia

de alianças

por

com os cam-

e a pequena-burguesia(8).
o delegado

observações

mexicano

fez, por sua vez, notar

que "apesar de nossas

tivo nada fez para proporcionar
possibilidade

de assimilarem

a leitura da literatura
publicado

em língua

mente difícil
gicamente

aos países

os

de língua

o exec~

espanhola

teóricos

Até o momento,

e resulta,

camaradas

observações,

conhecimentos

comunista.

espanhola

a nossos

reiteradas

entre outras

mediante

quase nada foi

por conseguinte,

desenvolver-se

a

política

extrema
e ideolo

":(9)

Como era de se esperar,
revolucionário

nas colônias

dos anos vinte,
so do Partido

influíram

Comunista

1928 e primeiros

e semi-colônias
decisivamente

Brasileiro,

na conjuntura

de fins

nas teses do III2 congreg

realizado

nos ~ltimos

dias

de

de 1929.

De volta ao Brasil,
IC publicou

as teses da IC sobre o movimento

de imediato

a delegação

do PCB ao VI congresso

as suas intervenções

na "tribuna

da

de debates"
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do IIIQ congresso

(a revista

missão

Central

Moscou

sobre a revolução

colonial

Executiva

estratégia
cional.

política

Segundo

transmitindo

as orientações

nos países

da América

a CCE

Latina

em

e a questão
do PCB, por

vez a influência

da IC sobre o seu entendimento

(Co-

definidas

As teses do IIIQ Congresso

trair pela primeira

direta

da questão

da
na-

elas:

"1. O Brasil
camente

do Partido)

e nacional. (10)

sua vez, deixariam

Autocrítica),

dominado

é uma país de tipo semi-colonial,

pelo imperialismo,

economl-

se bem que politicamente

"in

dependente".
2. O Brasil
baseada

na grande

é um país de economla

propriedade

principalmente

e na exploração

de grandes

agrária,
massas

cam

ponesas.
3. O desenvolvimento
vas do país - notadamente
forças de comprensao

autônomo

da indústria

condições

que resulta

pesada

técnicas

a formação

10) onde se aglomeram

,

que favorecem

massas

proletárias

nacional,

capitulou

diante

completamente

de

(como o Rio e são Pau

consideráveis.
("Revo-

um papel revolucionário,

do imperialismo,

mesmo

agravando-se

dessa capitulação

aliando-se

aos gran-

política
as camadas

da burguesia

cada vez mais a opressão

cada vez mais a exploração

de, inclusive

promQ

de terra que estão no poder.

6. Em virtude

a radicalização

imperialismo

que até um certo momento

poder desempenhar

acentua-se

pelas

esse desenvolvimento,

industriais

lução de 1924") parecia

do imperialismo,

produti

- é entravada

o próprio

porem,

de núcleos

5. A burguesia

des proprietários

das forças

imperialista.

4. Involuntariamente,
ve certas

e normal

das massas
mais pobres

econômica

trabalhadoras

diante

deste último,

e, consequentemente,
do campo e da cida

da pequena-burguesia.
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7. De tal sorte,

revolucionário
aliar-se

às

suas

de maior

~s forças

a pequena-burguesia
importância

revolucionárias

constitui

no momento

não poderá

últimas

mesmo

tico-burguês.

ção do movimento~
superiores

nem

Só o proletariado

atual,

tendendo

a

do proletariado.

8. Mas a pequena-burguesia
consequências,

um fator

poderá

levar a revolução

dentro

fazê-lo,

com o cipoio das massas

do quadro

democrª

assumindo

a dire-

e conduzindo-as

a etapas

e mais avançadas.

9. Assim,
o movimento

pois, o proletariado

revolucionário,

entanto,

deve

mentais,

que constituem

primeira

etapa:

desde

deve apOlar,

já, em preparação.

ser dado na base das seguintes
o conteúdo

a) solução

da terra, b) supressao

essencial

do problema

oos vestígios

energicamente,
Este apoio,

reinvidicações
da revolução

agrário

através

semi-feudais

no

funda na

sua

do confisco

c) libertação

do

jugo do capital .estrangeiro:(ll)
~
.
Em consequencla

dada também

urna vigorosa

solução da questão

Jules Humbert-Droz
Façamos
Partindo
IC, o Programa

contra

todas as. críticas

o BOC

proposto

do 111 congresso

inicia

com o terna da revolução

forma, as suas teses têm corno fio
contra

o imperialismo

"todo o movimento

e contra

tem forçosamente

contra

a dominaç~o

corno país semi-colonial,

dominado

economia

baseada

dessas

por

teses.

com a questão

latino da

do imperiali~

democrático-burguesa.

condutor

em países

que assentar

imperialista".

de tipo agrário

assacadas

pelo secretariado

os perigos

revolucionário

Brasil

integra~

no Brasil.(13)

agora urna breve avaliação
do esquema

e

e na re-

Por fim, são incorporadas

congresso

'

da lC,

ênfase na luta anti-imperialista

agrária.(12)

mente ~s teses do 1112

mo e conclui

com as teses do VI2 congresso

"a questão

da guerra",

semi-coloniais

é assim

que

corno o
na luta

caracterizado

pelo imperialismo,
na grande

da luta

visto

sua base principal

O Brasil

Dessa

propriedade

e com

urna

e na explQ
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ração
ção

das

massas

camponesa

camponesas

e as

tentativas

Comparando-se

aliança

da Revolução

Congresso

com

ocorrem

na elaboração

em perfeita
comunista

sintonia

teórico-política

das liberdades

perialista.

brasileira

que

brasileiros,

vigentes

no movimento

para a revolução

antes

ela constitui

que

nancelro

e, portanto,

confiável

e depois

da revolução,

a independência

fins da década

política

as
a

tendo em vista
na perspectiva

semelhante,

econômico
de classe

do proletariado
e orgânica

da

a burguesia
enten

do capital
para ser

fi
um

e seu partido

face às "ditaduras

"revolucionária"

e na radicalização

luta anti-imperialista,

com

e seu partido.

de 20, num afastamento

tenentista

anti-i~
com a p~

e o imperialismo;

autonomia

a preocupação

da pequena-burguesia

e campones.

De modo

um mero apêndice

do proletariado

No Brasil;

de ordem:

lenista),

sem nenhuma

agrária

para a aliança

a versao

de poderes.

de mera con -

da busca de contato

para o lado dos latifundiários

dendo-se

militares"

passa,

"revolucionária",

de uma dualidade

é empurrada

anti-imperialis-

democráticas

(segundo

de soviets,

em manterem

deixa de ser "democrático-pegue-

mudam bruscamente,

O eixo das alianças

camponesas

formação

vimento

mudanças

suas tarefas

-burguesia(urbana)

aliado

pelo pa~

Congresso

dos comunistas

para se t.o r ria r "democrático-burguesa"

Em consequência,

criação

assumida

con -

internacional.

no-burguêsa"

massas

em seu 112

as grandes

com as novas orientações

A revolução

quista

organizª

pelo PCB sobre o cara-

Brasielira,

de reconhecer

da

o campesinato).

da lC, e as teses do seu 1112

(1928), não há como deixar

quena

de

política

(1925), bem como com a linha efetivamente

tido até o V12

ta.

a importância

as teses enunciadas

ter e as forças motrizes
gresso

(daí

traduzir-se-ia,

dos comunistas
(irrealista)

reforma

,

.

agrarla,

em relaç~o

em
ao

de suas palavras
governo

,
.
operarlo

IDQ
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Era evidente
20, esta brusca
isolamento
aliança
margem

que no contexto

mudança

político;

com'as

do movimento

tal mudança

de linha conduziria

uma vez que,

"massas

agrícolas"

ta" (em construção),

menchevista,
revolução

reboquista

do país, os comunistas

ficavam

americanos

,

Aires,

do

Latina

por mais absurda,

que parecesse

a teoria

da

da especificidade

da IC para os países

para os partidos

Comunista

secretariado

conferência,

representantes

Humbert-Drozvoltou
lucionárias

da América

sul-americano

que reunlU

coloniais

comunistas

e

latino-

Latina,realizada

da IC, em Buenos

a expor a sua análise

dos países

latino-americanos,

PCs do continente,

do qual formulou

séria~

pegueno

burguesa,

burguesa".

prio bureau

forma,

criticavam

a omissão

americanos,Jules

sobre as perspectivas
bem como as críticas

inclusive

o do Brasil,

à teoria da revolução

as outras

delegações,

revolucionária

feitas

democrático"pequeno-

em especial

da IC e do pró -

em seus países,

todas as críticas

revo-

a propósito

"reformista",

teórico-política

da revolução

docilmente

bem como a sua estratégia

vez na América

na vida dos PCs latino-americanos

ao caráter

ratificou

comunistas

de "menchevista",
enquanto

sul-americano

relativos

brasileira

restrições

taxando-a

Da mesma

Equador,

pela primeira

de todos os partidos

à ação de vários

blemas

às contradi-

a julho de 1929.(15)
Nesta

a do

que, com

no Brasil.

na 12 Conferência
,

à

"marxista-lenis

dos comunistas

o reconhecimento

seria consolidada

sob os ausplclOS

com a ortodoxia

política

A linha do VI2 Congresso
semi-coloniais

Se se pode aceitar

e pequeno-burguesa

pequeno-burguesa

o PCB ao

social brasileira,

democrático-burguesa

da questão

inevitavelmente

lado, não há como negar que assim per-

dia o elo que atava a elaboração
da formação

dos anos

e ficticia

se reconciliava
por outro

brasileira

jogado para uma irreal

real da história.(14)

o partido

ções específicas

da sociedade

e nos prQ

a delegação

apresentadas

geral para a América

por Droz,
Latina.(16)
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Se n~o tivesse
munistas

outros

latino-americanos

de contas

assaz

e a rixação

de novos

título

de ilustração,

partido,

a lC, pelo descalabro

(Droz)

~lgido

da luta, nao dão direito,

nem à lC, de fazer a crítica

na intervenção

do primeiro,

nada pelo companheiro
o nosso partido,

Humbert-Droz,

ternativas

para o futuro desempenho

tou que, mesmo
tos camaradas
panheiros,

camaradas,

em seu país:

e na carta aberta

defendendo

a lC desses

antes~

do bureau

pretendendo

afirmaram

e o companherio

juntos a viagem,
apesar

... naturalmente

que a lC re-

Prieto

jamais enviaram

dos partidos,

estudar

a lC poder~

a colaboração

frente

com-

de que voc~s

em particu-

à lC, daí o difícil

dc

e imperfeiç6es,

h~

informaç6es.

a situação

que mui

o território.

se ocultou

que dizer que os partidos

acrescen

De forma,

com a diferença

h~ dificuldades

a~

Ele disse:

Mas h~ que recordar

de habitarem

pre~

e propôs

sul-americano.

ironizar,

Latina,

como cada partido

tomar posiç6es

dificul-

ataques,

"Não vou fazer a 'defesa' da lC junto a cada partido

sitamos

mencio

para com

tido tantas

fazem esse mesmo descobrimento.

que realizamos

'descobrimento'

Luiz

que se nos tem feito

por havermos

ainda não a conhecia.

americanos

lar, e demonstrar

o nosso

nem ao companheiro

junto aos Pcs latino-americanos

a América

assim,

nao a descobriram

equatoria-

(17)

de sua atividade

descoberto

A

a lC, sua falta de apoio

nesta confer~ncia,

tou contas

cém-havia

no continente.

Luiz. Eu culpo a lC de, por seu descuido

dades em nosso missão."

"Alguns

da América

comunista

desapiedada

ter sido respons~vel

De sua parte,

Comunistas

de que tem sido vítima

em que o tem deixado

Co-

este: um ajuste

feita pelo delegado

do movimento

e perseguiç6es

o esquecimento

no período

aos Partidos

a crítica

dos Partidos

político-organizativa

rumos para a sua atuação

veja-se

"As dificuldades

produzido

a real assessoria

sul-americano

Latina,

a lê Confer~ncia

teria pelo menos

severo quanto

prestada. pelo bureau

no, Marecha,

frutos,

da América

mas

Só com a ajuda
Latina.

Neces-

,
.
a todos os fatos e, para 1SSO, e prec1so

de todos os partidos

latino-americanos.
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"Alguns
pareceria

companheiros

dever

plantearam

a IC atender

o problema

à for~ação de quadros dirigentes,
"Estamos

de acordo

de mais a mais,
merlcano,

à direção

senão enviar

dos países

lrmaos.

organlsmos

partidários.

para ajufar-lhes

das possibilidades
financeira

na conformação

do Secretariado,
nossos

Em alguns

ros a reuniões

casos,

especiais

mas específicos

de seus respectivos

temos de procurar

ir mais ao norte

o resto de nossos

partidos.

somente
não

"No
preocupou
mente

ao estudo

em lr analisandó-os

com a Argentina,

apesar

só não proporcionaram
do uma ligação

BOlívia,

Uruguai

os proble

-

claro que, adiante,

É

(da América)

e conhecer

de perto

o sabe - não depende

de meios

e homens,

dos quais

bastante

a tática

Chile,

de nossos

e isto o tem feito,

Bolívia

remarco

reiterados

em detalhe
pedidos,

se

especia~

A situação

porque,

para

os partidos

não

senao que têm manti

com o Secretariado.

uma vez malS a importância

vez, permite

a seguir

e paraguai.

para este estudo,

deficiente

que, pela primeira

de cada país, o Secretariado

não foi estudada

elementos

'{Para terminar,

sos países,

partidos.

por série,

Uruguai,

países', contudo,

dizer a verdade,

rência,

aos parti

em abundância.

que respeita

dos outros

de ordem

ajudar

para discutirem

senão também

seus

fazer virem os companhei-

E isto -- Martinez

de nossa boa vontade

se dispõe

Chile,

de

mas dentro

também

têm ido diretamente

do Secretariado,

boas resolu

orgânica

possibilidades

temos procurado

latino-a-

para os partidos

Martinez,

dos mais próximos,. tal é o caso do paraguai,
e Brasil.

elaborar

de seus membros

Quiçá o desconheça

- companheiros

comunista

nao somente

alguns

etc.

fazer do Secretariado,

do movimento

e para isto é necessário,

A

à edu

política

à edição de literatura

em que é necessário

um órgão de direção

ções desde aqul,

que

a todos os pedictos de seus partidos.

ajuda da IC será uma ajuda no que concerne
caçao,

de tal maneira

frente

uma análise

à revolução

desta

da situação

confe
de nos

democrático-burguesa

17que está na ordem do dia em vários
convicção
mente

a todos os companheiros

os nossos

movimento

países

irmãos

realização

efetivamente

bolchevização

muito

e organicª

anti-imperialista,

obrerismo

cujos

efeitos

zação de sua lina política.

nos anos cinquenta,

IC e o resto do mundo
brasileiros

sofrerão

uma relativa

Para os comuni~
terão uma tradu-

democrático-burguesa
serlam

da direção

do partido

do grande

a depuração

e o brasileiro

de 1928,

autonomia

o

em particular,

do famoso

relatório

outra vez as relações

um novo abalo,

dos

e a sectari-

"tournant"

às denúncias

quando

da

de uma orto-

na prática

Até chegarem

Lati

das relações

e a construção

e revolução

Depois

e da

da América

na história

teórico-políticas

latino-americano,

jamais seria o mesmo.

comunistas

terão um lugar especial.

"pequeno-burgueses"

comunista

Comunista

onde a palavra-de-ordem

comunistas

estas inovações

específica:

intelectuais

dos partidos

dos partidos

tas brasileiros,

tica.(19)

a

para o êxito de nosso

da Internacional

Capítulo

doxia marxista-leninist~

nistas

levará

igeológica

- única garantia

um novo capítulo

entre a IC e o continente.

Kruschuev,

de reforçar

do VIQ congresso

da lQ conferência

na, abre-se

movimento

que sobretudo,

revolucionário"(18)
A partir

çao

países,

permitindo

na elaboração

entre a

aos comu de sua poli
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NOTAS

(*) Apresentamos
riores

o

em

V~rtice,

aqui uma s{nte~e

PCB e a Internacional

1988, Os Comunistas

de Livros,

para dedicar

(1)

Cf. CLAUDIN,

Fernand.

Global,

Roma, Riuniti,
Comunista.

Cf. PINHEIRO,
Terra,

1985, Vol.1,

AGOSTI,

1. HAJEK,

o ensêjo

de invulgar

são Paulo,
Cuadernos

Global,

Passado

comunista

Aldo.

Mi10s.

Roma, Riuniti,

Paulo S~rgio.

Cf. PINHEIRO,

do-

internacional.

La terz internaziona1e.

Storia

de11'

Internazionale

1975, ROSENBERG,

1987 e RANGIONERI,

Y Presente

Trabalho

A. História
E. "Lenin Y Ia

(43) IX-XLIV

e Pol{tica

no Brasil.

e a Gênese
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