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NOTA PRÉVIA 

Nossas atuais esquerdas têm muito a ganhar se interpelam a trajetória 
contemporânea do Partido Comunista Brasileiro (PCB). O caminho 
elaborativo seguido por esse partido pode lhes passar confiança para não 
caírem na armadilha doutrinária deixada pela extinção da URSS. Por suas 
dificuldades em compreender o fim do comunismo, não poucas áreas de 
esquerda, em vários lugares, inclusive no Brasil, foram levadas à 
contestação da nova época histórica e ao isolamento paralisante. 

A razão de ser das nossas esquerdas está em ativarem um movimento 
por um novo reformismo a se construir em parceria com outros grupos e 
partidos, hoje existentes no país. Um reformismo – comprometido com a 
democracia política e o desenvolvimento com oportunidades para todos – 
que responda ao sentido dos tempos, supere os efeitos negativos da 
globalização e ponha suas muitas potencialidades a serviço da vida nacional. 

As correntes ligadas ao campo do marxismo político brasileiro não 
têm porque aceitar “marco zero” de ideias de esquerda nem aderir ao 
pragmatismo perigoso a que leva quem não se vale dos melhores estilos de 
pensar e agir deste país. No Brasil, há uma grande tradição de pensamento 
social e um instigante modo de ver nossas coisas a duras penas acrisolado 
na esquerda pecebista. 

Este opúsculo tem por propósito realçar esse último tipo de 
patrimônio. Esperamos que estimule o leitor a avaliar o PCB não apenas por 
suas atuações na história, como imagem do passado, mas sobremaneira 
como um partido que nos traz, até os dias atuais, pontos de referência de 
uma cultura política de esquerda bastante útil. 

Os textos A “imagem do Brasil” da Declaração de Março de 1958 e 
A defesa da política nos anos de chumbo, da primeira seção, sugerem duas 
proposições pecebistas interligadas: 1) a da centralidade da política, 
conquanto apenas a ação política, sob o Estado democrático de Direito, 
reúne energias reformistas e condições favoráveis à melhoria da sociedade, 
de forma sustentável; e 2) a tese de que o caminho democrático por meio da 
política possibilita a reestruturação progressiva da nossa economia de 
mercado, lembrando a propósito o que disse Habermas por ocasião da 
Queda do Muro de Berlim (“A economia não é um templo, mas um campo 
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de testes”). Aquela segunda tese foi apresentada por uma vertente pecebista 
bem antiga, descrita na recensão A presença das teses caiopradianas nos 

textos de Elias Chaves Neto, apensada na seção inicial do volume. Está em 
Caio Prado Jr. – no cânone “produtivista” que o historiador constrói com 
sua imagem de Brasil – a melhor raiz das proposições programáticas do seu 
PCB (cf. PRADO JR., 2007). 

O texto A importância da tradição pecebista, da segunda parte deste 
livro, refere-se aos desafios que os acontecimentos da época mais recente 
puseram às esquerdas. Em meados dos anos 1970, aos comunistas do PCB 
lhes foi exigido intensificar a renovação iniciada com a Declaração de 
Março de 1958. Este tipo de requerimento continua a inquirir o Partido 
Popular Socialista (PPS) e ainda as demais esquerdas, particularmente o PT. 

Para ilustrar o sentido da inovação da esquerda ora em curso em 
outros países, o apêndice da segunda seção traz uma resenha de um texto do 
Partito Democratico (PD) italiano, vertente que vem fazendo esforço 
criativo para interferir construtivamente na vida da Itália, nesta hora da 
crise mundial. Este empenho para “dominar” a novíssima circunstância 
recebe da tradição do Partido Comunista Italiano (PCI) energias intelectual-
políticas ainda necessárias para o campo do PD, em cuja construção os ex-
comunistas do partido de Togliatti e Gramsci vêm tendo presença importante. 
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or bastante tempo, a bibliografia especializada cobrou dos comunistas a 
ausência de uma teoria da formação social brasileira. Essa debilidade 

seria responsável por vários dos seus chamados equívocos, sendo os mais 
criticados deles a política de frente única e a moderação ou, mais 
propriamente, o pendor dos comunistas à política institucional (“burguesa”). 
Debitavam-se à fraqueza teórica as propensões que justamente fizeram do 
PCB o grupo de esquerda que, afinal de contas, mais contribuiu para formar 
no país uma cultura política de raiz marxista. 

Os comunistas chegaram àquelas duas posturas por necessidade, 
quando postos ante tempos difíceis: após o suicídio de Getúlio e, depois de 
1964, para não falar no fim da II Guerra, ocasião em que a redemocratização 
requeria uma convergência com os liberais da União Democrática Nacional 
(UDN) daquela época. No entanto, há no PCB mais do que marxismo-
leninismo, ou seja, algo além da sua “péssima” teoria, como certa vez disse 
Hélio Jaguaribe (apud MARÇAL BRANDÃO, 1992) diferenciando dessa 
doutrina a prática de responsabilidade dos comunistas. Encontram-se no 
interior do PCB lastros intelectuais que o instigam a caminhar rumo a uma 
política de compromisso democrático; evolução, custosa e demorada, que se 
inicia com a resolução do Comitê Central de março de 1958, hoje celebrada 
por seus 50 anos. 

A Declaração reorienta o PCB a tal ponto que ela própria chama a 
virada de “nova política”. Que lastro elaborativo se pode divisar na resolução 
de 1958 além da intuição política? Não há uma teoria da “revolução brasileira” 
como em Caio Prado Jr. A rigor, têm-se eixos que dão o sentido geral da 
“nova política”. Com passagens ambíguas (PASSOS GUIMARÃES, 

                                                      
1 Este texto serviu de base para a comunicação feita pelo autor no Seminário 50 Anos da 

Declaração de Março de 1958, organizado pela Fundação Astrojildo Pereira, nos dias 28 e 29 de 
março de 2008, no Rio de Janeiro. 
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