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Resumo: 

CORRÊA, Lucas Andrade Sá. Um nome e um programa: Érico Sachs e a Política 
Operária. 

Esta dissertação pretende discutir a trajetória do militante marxista Érico Sachs. 

Austríaco, nascido em 1922, Érico chegaria ao Brasil em 1939, após viver na Áustria, 

União Soviética e França. Em 1961, Sachs seria um dos fundadores da Organização 

Revolucionária Marxista – Política Operária (ORM-POLOP). A ORM-POLOP ocupou 

um importante papel nos debates e nas lutas da esquerda nas décadas de 1960 e 1970. 

Apesar da sua influência na direção e formulação das linhas políticas da POLOP, Érico 

Sachs permanece quase desconhecido de militantes e historiadores. Usando o conceito 

de “atualidade da revolução” de Lukacs, pretende-se entender a influência causada pela 

estratégia defendida por Sachs, especialmente nos anos 1960, e o seu isolamento, nos 

anos 1970 e 1980, assim como o seu posterior “esquecimento”. 

 

Palavras chave: Marxismo, Política Operária, POLOP, Érico Sachs, Lukács, 

movimento comunista. 
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“A filosofia não pode se efetivar sem a 

suprassunção do proletariado, o proletariado 

não pode se suprassumir sem a efetivação da 

filosofia.  

Quando estiverem realizadas todas as 

condições internas, o dia da ressureição alemã 

será anunciado pelo canto do galo gaulês”. 

(Karl Marx) 

 

“Não cabem dúvidas, ou revolução socialista 

ou caricatura de revolução”. 

(Ernesto “Che” Guevara) 
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Introdução: 

 

A Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-POLOP, 

POLOP ou PO) significou uma nova vertente no movimento comunista brasileiro. 

Criada em 1961, reuniu militantes do Partido Socialista Brasileiro (PSB), do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), de agrupamentos luxemburguistas, como a Liga Socialista 

Independente (LSI), trotskistas, como o Partido Operário Revolucionário Trotskista 

(POR-T) e de dissidentes do Partido Comunista Brasileiro (PCB). A POLOP, como 

ficou conhecida, ocupou um papel singular na história política do Brasil.  

A Política Operária formulou um programa e uma interpretação inovadores para 

o Brasil e a América Latina, definindo-os como parte do capitalismo mundial. A partir 

dessa caracterização, via como objetivo do proletariado brasileiro lutar por uma 

revolução socialista e não apenas nacional democrática, como defendia a PCB. 

Traçaram uma estratégia do processo de luta pela independência de classe, da 

transformação da “classe em si” em “classe para si” e da criação de um partido 

revolucionário do proletariado. 

Dessa forma, é considerável o legado deixado pela POLOP de luta militante 

contra o capitalismo brasileiro e latino americano , legado que partiu da militância para 

se transformar em relevantes contribuições acadêmicas. Da Política Operária saiu o 

núcleo da Teoria Marxista da Dependência com Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra e 

Theotônio dos Santos, além de cientistas sociais como Moniz Bandeira, Paul Singer, 

Eder Sader, Emir Sader e Michael Löwy. Muitos destes teóricos teriam também 

importante atuação política na redemocratização dos 1980, participando da construção 

do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do Partido dos Trabalhadores (PT). 

 Além disso, dissidências da POLOP formariam outras organizações que tiveram 

importante papel na luta armada contra a ditadura, como a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), o Comando de Libertação Nacional (COLINA) e Vanguarda 

Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). 

 A história da POLOP é, entretanto, permeada de “silêncios”, “não ditos” e 

“esquecimentos” (Pollak, 1989) que precisam ser entendidos e trazidos a tona. Para 

Pollak, a memória é um campo em disputa. Para além da Memória Oficial, existem 

“memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de 
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maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e 

exacerbados” (Idem, p.). No “trabalho de enquadramento” de uma memória e história 

das esquerdas, especialmente, durante o período da ditadura empresarial-militar (1964-

1985), a POLOP apareceu marginalizada, muitas vezes sua ação e programa foram 

omitidos ou esquecidos nos relatos de memória e trabalhos acadêmicos1. 

 Dentro deste enquadramento, talvez o mais impressionante “não dito”, 

praticamente ausente dos livros de história e memória sobre os períodos em que atuou, é 

o pensamento e a trajetória do marxista austríaco, naturalizado brasileiro, Érico 

Czaczkes Sachs. 

 Fundador e dirigente da POLOP durante mais de vinte anos, Érico Sachs é 

pouco conhecido por militantes e pesquisadores. Um silêncio tenso e controverso recai 

sobre um personagem que teve influência sobre personalidades políticas e intelectuais 

de uma geração. Chamado de “mestre de todos nós”, por Moniz Bandeira2, “o cérebro 

da POLOP”, por Theotônio dos Santos (Falcão, 2012, p 299), apontado por Ruy Mauro 

Marini como tendo uma “experiência e cultura política” que o teria influenciado 

                                                           
1 Este silêncio parece estar sendo quebrado, pelo menos no que se refere à produção acadêmica. Até o 
momento duas dissertações de mestrado foram escritas sobre a Polop: LEAL, Leovegildo P. Política 
Operária: a quebra do monopólio político, teórico e ideológico do reformismo na esquerda brasileira. 
Dissertação de mestrado. UFF. Niterói, 1992 (recentemente publicada, Virtualbooks 2011) e OLIVEIRA, 
Joelma Alves de. POLOP: As origens, a coesão e a cisão de uma organização marxista (1961-1967). 
01/09/2007. Dissertação de mestrado. UNESP. Araraquara, 2007. Também foram escritos capítulos sobre 
a POLOP em livros sobre a história da esquerda e do marxismo no Brasil: MATTOS, Marcelo Badaró. 
Em busca da revolução socialista: a trajetória da POLOP (1961-1967) In: RIDENTI, Marcelo e REIS 
FILHO, Daniel Aarão. História do Marxismo no Brasil, vol. V 5. Campinas,  Edunicamp, 2002, PP. 185-
212, p. 186; REIS FILHO, Daniel Aarão. Classe operária, partido de quadros e revolução socialista. O 
itinerário da Política Operária – POLOP (1961-1986). In: REIS FILHO, D. A. e FERREIRA, J. 
Revolução e Democracia. 1964... Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007.  É importante ressaltar, 
além dos trabalhos já mencionados, o projeto de pesquisa de Eurelino Coelho, apresentados em resultados 
parciais em: COELHO, E.; SANTOS, I. PARA A HISTÓRIA DA POLOP (1961-1983): debate 
historiográfico e apontamentos iniciais de pesquisa in Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – 
ANPUH • São Paulo, julho 2011; NETO, Eurelino Teixeira Coelho; SANTOS, Igor Gomes; LYRA, 
Henrique Jorge Buckingham. POLÍTICA OPERÁRIA, 1959-1986. História de uma organização 
revolucionária brasileira. Projeto de Pesquisa apresentado a FAPESB, 2009. É importante ressaltar, 
também, a importância da criação do Centro Victor Meyer (CVM), em 2006, e do seminário de 50 anos 
da Política Operária, Importância da Polop na História Contemporânea do Brasil”, no Arquivo Nacional 
em 2011, organizado pelo CVM. Essa bibliografia não será sempre referida ou debatida neste trabalho, 
dado este estar centrado na trajetória militante de Érico Sachs.  

2 A informação consta no depoimento dado, sob interrogatório, por Érico Sachs, em 1964 quando preso 
no IPM da Revolta dos Sargentos.  E se encontra no acervo digital do Brasil Nunca Mais Digital no 
endereço: http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=BIB_01&PagFis=36704 . 
Visualizado em 16/06/2014. 
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“fortemente”, apelidado carinhosamente de “meu velho” por Eder Sader e outros 

militantes. Portanto, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a trajetória e 

pensamento de Érico Sachs, apontando possíveis indicações sobre os motivos do seu 

esquecimento.  

 No primeiro capítulo abordarei o surgimento da tradição socialista na Alemanha, 

a relação entre teoria marxista e prática partidária, os conflitos e disputas com relação à 

ortodoxia marxista. Especial importância para entender a militância de Érico Sachs é a 

revolução alemã derrotada (1919 e 1923) e a “oposição de direita” no comunismo 

internacional, especialmente o Partido Comunista Alemão – Oposição (KPO) e a 

Oposição Comunista Internacional (ICO). No contexto da “oposição de direita” ressalto 

a militância de August Thalheimer, principal referência e influência de Sachs. 

 No segundo capítulo pretendo mostrar como o Partido Comunista Brasileiro3 

surgiu e construiu uma hegemonia na esquerda brasileira. Uma hegemonia sempre 

tensionada por organizações socialistas, trotskistas, tenentistas, mas que seria quebrada 

apenas no contexto da desestalinização e da Revolução Cubana. Essa quebra de 

hegemonia da qual a POLOP é um dos produtos e produtores, significa o início de um 

processo que é possível entender com a ajuda do conceito “atualidade da revolução” de 

Georg Lukács. 

 O terceiro capítulo trata da trajetória política de Érico Sachs como dirigente da 

Política Operária e a sua produção teórica inserida no contexto da militância marxista.  

É considerada a grande complexidade do período que passa pela atuação de Sachs na 

clandestinidade, prisão, interrogatório e exílio. Neste capítulo busco entender o 

crescente isolamento de Érico Sachs como uma re-afirmação militante na “atualidade da 

revolução” em um contexto de derrota e recuo programático da esquerda (especialmente 

a que se re-organizava no exílio), após o golpe militar no Chile (1973). 

Dessa forma, o “isolamento revolucionário” de Érico Sachs em vida se prolonga 

no “silêncio” sobre ele após sua morte. Para compreender ambos é necessário buscar 

explicações políticas.  

   

 

                                                           
3
 O PCB foi fundado com o nome Partido Comunista do Brasil, em 1960, no seu V Congresso, o PCB 

mudou o seu nome para Partido Comunista Brasileiro, na tentativa de responder à “acusação” de que 

não seria um partido brasileiro, mas a seção de um partido internacional. 
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I- De volta às raízes 

 

1-A formação do movimento operário na Alemanha 

 

O dia 4 de agosto de 1914 é um marco na história do movimento internacional 

dos trabalhadores. Nesse dia os deputados do maior partido operário do mundo, o 

Partido Socialdemocrata Alemão (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD), 

votam favoravelmente aos créditos de guerra, interrompendo anos de militância 

antimilitarista e de oposição a uma guerra que haviam prenunciado e denunciado 

durante os anos anteriores.  

A adesão do SPD ao clamor por “união nacional” e às declarações do kaiser 

Guilherme II, de que “não conhecia mais nenhum partido, somente alemães” (Loureiro, 

2005, p.42), ia de encontro ao internacionalismo socialista defendido pelos 

socialdemocratas e pela Internacional Socialista (IS)4, da qual o partido alemão era a 

grande liderança e modelo.  

Para entendermos a importância e irreversibilidade da divisão gerada no 

movimento operário a partir dessa data é necessário recuarmos para a fundação do SPD 

e da Internacional Socialista. 

A origem do SPD data do ano de 1875, quando a Associação Geral dos 

Trabalhadores Alemães (AllgemeinerDeutscherArbeiterverein, ADAV) dirigida pelos 

seguidores de Ferdinand Lassalle e o Partido Operário Socialdemocrata Alemão 

(SozialdemokratischeArbeiterparteiDeutschland, SDAP), dirigida por Wilhelm 

Liebknecht, Wilhelm Bracke e August Bebel – politicamente ligados à Karl Marx e 

Friedrich Engels – se unificaram no Congresso de Gotha. 

                                                           
4 A Internacional Socialista foi fundada em 1891 e seria a organização internacional dos partidos 
socialdemocratas até 1914. É chamada de II Internacional, em referência à Associação Internacional dos 
Trabalhadores (1864- 1871), conhecida como I Internacional, organização na qual militaram Marx, 
Engels e Bakunin. Em 1919, o Partido Comunista da Rússia lidera a criação de uma III Internacional, a 
Internacional Comunista, “partido mundial” que seria a referência do movimento comunista internacional 
até ser dissolvida em 1943. 
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Após o congresso de 1875, organizados no novo partido, os socialdemocratas 

tiveram seu primeiro grande sucesso eleitoral, chegando a 9% do Reichstag5 nas 

eleições de 1877 (Abendroth 1977, p.45). No ano seguinte, entretanto, foi promulgada a 

Lei Antissocialista, que proibia o funcionamento de associações e publicações 

socialistas. Esta lei vigoraria até 1890. 

 Apesar do sucesso eleitoral que lhe seguiu – e da subsequente reação 

governamental – o Congresso de Gotha também ficaria conhecido pela Crítica ao 

programa de Gotha, texto em que Marx chama atenção para os problemas que a 

influência dos lassalistas trazia para o programa de unificação do partido. A Crítica ao 

Programa de Gotha seria publicada em 1891, por Engels, sem o aval dos dirigentes do 

SPD, August Bebel e Wilhelm Liebknecht. 

 A direção do SPD reage a esta publicação com críticas à Engels e uma nota 

oficial no Vorwärts6(Avante), lançada em 13 de fevereiro de 1891. Nela, os dirigentes 

do SPD criticavam “o julgamento de Marx à respeito de Lassalle, e atribuía ao partido o 

mérito de ter aprovado o programa, apesar das críticas de Marx” (in. Marx 2012, p.69 

nota 3). 

A reação dos dirigentes do SPD às críticas de Marx, tentando, inclusive, não 

publicá-las, é um caso exemplar para entendermos a complexidade da relação entre o 

marxismo e os partidos socialistas que o reivindicavam. Desde o início, tal relação não 

se deu sem conflitos e tensões, que persistiriam durante toda a história do movimento 

operário.  

 Na Crítica ao Programa de Gotha podemos Marx aponta para três  questões que 

terão grande relevância anos mais tarde: o abandono do internacionalismo, a crença em 

um socialismo ligado ao Estado, e a defesa da ação do partido exclusivamente dentro de 

marcos legais. 

 1-A questão do internacionalismo é tratada da seguinte forma no Programa de 

Gotha: 

“A classe trabalhadora atua por sua libertação, inicialmente nos marcos do 
atual Estado nacional, consciente de que o resultado necessário do seu esforço, 

                                                           
5 Parlamento alemão, eleito por sufrágio universal masculino, com poderes bastante limitados dada o 
Estado monárquico alemão. O Reichstag não podia propor ou votar leis autonomamente e nem destituir o 
chanceler (Loureiro, op. cit. p.29). 

6 Principal veículo de imprensa do Partido Social Democrata Alemão, entre 1891 e 1933. 
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comum a todos os trabalhadores de todos os países civilizados, será a 
fraternização internacional dos povos”. (Marx 2012, p.35). 

 
Marx afirma que o programa segue “a mais estreita lógica nacional” de Lassalle, 

em oposição ao Manifesto Comunista, escrito 27 anos antes, e atodo o debate do 

socialismo anterior, incluindo a Internacional (Idem). 

No Manifesto Comunista foi defendido que “a luta do proletariado contra a 

burguesia, embora não seja na essência uma luta nacional, reveste-se dessa forma num 

primeiro momento.” (Marx; Engels; 2010 p.50). Essa “forma” na qual o movimento se 

revestiria seria apenas ao fato “da esfera nacional” ser o “terreno imediato de sua luta” 

(Marx, 2012, p35). 

Marx questiona que os “marcos do atual Estado Nacional” estavam inseridos nos 

“marcos da economia mundial” e “nos marcos do sistema dos Estados”, e que ao relegar 

ao “resultado” o caráter internacional da luta da classe proletária, o Programa de Gotha 

diz “nenhuma palavra, portanto, sobre as funções internacionais da classe trabalhadora 

alemã!” (Idem, p.36). 

2-Na questão do Estado, o Programa de Gotha defende como o objetivo dos 

trabalhadores, alcançar o “Estado livre”, o que Marx refuta como não sendo “de modo 

algum objetivo de trabalhadores já libertos da estreita consciência de súditos” (Idem, p. 

42). Para Marx, o programa assume o Estado como entidade autônoma e não como 

Estados “assentados sobre o solo da moderna sociedade burguesa”, como seriam em sua 

realidade (Idem). 

Com relação ao estatismo contido no Programa de Gotha critica ainda Marx: 

“[No programa] a organização socialista do trabalho total, em vez de surgir do 
processo revolucionário de transformação da sociedade, surge da ‘subvenção 
estatal’, subvenção que o Estado concede às cooperativas de produção ‘criadas’ 
por ele, e não pelos trabalhadores. (Idem, p.40). 

 
3-A revolução, vista como levante violento do proletariado para a superação da 

sociedade burguesa, é também abandonada no Programa de Gotha. No texto, objetivo é 

defendido que o objetivo de alcançar o “Estado livre” é o que o Partido “ambiciona, por 

todos os meios legais”. Para Marx, essa inscrição é atrasada até em comparação com o 

programa da própria burguesia, comprometendo o partido a se mover “dentro dos 

limites do que é autorizado pela polícia e desautorizado pela lógica”. (Idem, p.44). 
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A Crítica do Programa de Gotha demorou 15 anos para vir a público, e o debate 

sobre o programa e sobre a influência das teses de Lassalle no partido, teve que 

aguardar o fim da Lei Antissocialista.  

Em 1891 o SPD realizou um congresso na cidade alemã de Erfurt, aprovando 

um novo programa redigido por Karl Kautsky, que já se destacava como um dos 

principais teóricos do SPD. O Programa de Erfurt, como ficaria conhecido, supera 

vários problemas apontados por Marx no programa anterior. Segundo alguns críticos, 

entretanto, ele não explicita a questão da revolução, e “exprimia claramente o 

compromisso entre revolucionários e reformistas” (Loureiro, op.cit. p.34). Dessa forma, 

a tensão entre a teoria marxista e a política do partido continuaria presente sob o novo 

programa do partido.  

O crescimento do SPD , entretanto, era um fato. Entre os congressos de Gotha e 

Erfurt, o partido conquistou 35 cadeiras no Reichstag, o que significava 18% do 

parlamento, lhe possibilitando derrotar a renovação da Lei Antissocialista. Foi também 

entre os dois congressos do SPD que seria fundada a Internacional Socialista, ou como 

ficaria conhecida mais tarde, a Segunda Internacional. 

O fim da Associação Internacional dos Trabalhadores, a I Internacional, em 

1876, em consequência da derrota da Comuna de Paris, da perseguição de diferentes 

governos e de disputas internas, não significou o fim do internacionalismo do 

movimento operário ou das ambições de uma organização internacional de 

trabalhadores. Ao contrário, a criação e o crescimento de partidos socialdemocratas 

nacionais na Europa, especialmente o Alemão e o Francês, durante as décadas de 1870 e 

1880, fomentou a ideia da criação de uma nova internacional. Entre 1877 e 1889, 

ocorreriam pelo menos cinco importantes conferências internacionais de trabalhadores 

(Abendroth op. cit. p56). 

O dia 14 de julho de 1889, quando se comemoraria o centenário da queda da 

Bastilha, foi marcado como a data do encontro no qual seria fundada a II Internacional, 

em Paris. Entre os delegados alemães estiveram presentes no congresso de fundação, 

August Bebel, Eduard Bernstein, Clara Zetkin e George Von Vollmar (Carone, 1993 

p51). As principais resoluções do encontro foram:a fixação do 1º de maio como Dia 

Internacional do Trabalhador, a luta pelas oito horas de trabalho, o fim do trabalho de 

menores de 14 anos, o impedimento do trabalho da mulher quando este representava 

risco a sua saúde, repouso semanal de 36 horas. A questão do militarismo também foi 
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tratada com centralidade. A Internacional considerou o exército permanente: “A 

negação de todo regime democrático ou republicano, a expressão militar do regime 

monárquico ou oligárquico e capitalista, um instrumento de golpes de Estado 

reacionário e de opressão social” (Idem). 

 Esta questão permaneceu presente também no II Congresso da Internacional 

Socialista, em Bruxelas no ano de 1891. Um relatório assinado por Wilhelm Liebknecht 

e Edouard Vailland afirma que o militarismo surge do “estado de guerra aberta ou 

latente, imposto à sociedade pelo regime de exploração do homem pelo homem e da 

luta de classes, que é a consequência” (Idem, p. 53). O militarismo continuaria sendo 

tratado como questão central para a Internacional até 1914, e o antimilitarismo, assim 

como o fim dos exércitos permanentes, bandeiras defendidas pelos partidos nacionais 

até a véspera da Primeira Guerra Mundial. 

Outro fator importante para entendermos o desenvolvimento da 

Socialdemocracia (em especial a socialdemocracia alemã) é a divisão interna exposta a 

partir do debate em torno do revisionismo. Esse debate se originou com as teses 

defendidas por Eduard Bernstein nos anos de 1896 e 1897, nos artigos Problemas do 

Socialismo e As premissas do socialismo e as tarefas da socialdemocracia (Bernstein in 

Novos Rumos n.32 1999, p.51). 

A teoria de Bernstein surgiu no contexto de crescimento econômico no 

capitalismo mundial e da ausência de crises duas décadas anteriores. Este fato parecia 

refutar a teoria das crises cíclicas de Marx e Engels. A isso se somou o fortalecimento 

do SPD e as vitórias conseguidas pelos trabalhadores organizados. A possibilidade de 

efetuar importantes reformas e superar o capitalismo sem necessidade de uma revolução 

violenta parecia real para muitos trabalhadores e dirigentes do SPD. 

Bernstein defendia que a teoria marxista seria uma teoria do desenvolvimento 

social, entendida aos moldes do darwinismo, e geralmente percebida e explicada em 

comparação com este. Assim, para ele, o marxismo “é a compreensão mais intensa e 

mais profunda da ideia de desenvolvimento, do conceito de evolução numa aplicação 

mais sistemática do que em qualquer outro socialista antes e durante a época de Marx”. 

(Idem p.51). 

Não havia lugar, no revisionismo, para a superação do sistema capitalista via 

ruptura revolucionária do proletariado. Isto é, Bernstein abandonava o objetivo de luta 

declarado da socialdemocracia, como expressa em sua frase celebre, “o objetivo final, 
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seja lá qual for, para mim não é nada, o movimento é tudo” (in Luxemburgo, 2011, p 

18). 

As posições defendidas por Bernstein foram contestadas ao mesmo tempo pelos 

principais intelectuais do partido, como Karl Kautsky e Franz Mehring, e por uma nova 

esquerda que surgia ao redor da polonesa Rosa Luxemburgo. 

A crítica de Luxemburgo, expressa em seu “Reforma social ou Revolução”7, 

aponta que a base do pensamento de Bernstein é a de uma pequena burguesia que se 

instalou no partido e pretende tomar o controle deste. Essa tese era apoiada pelo fato de 

o revisionismo ser a expressão teórica de um movimento maior dentro do partido 

(Idem). 

Já em 1895, a fração do SPD liderada por George Von Vollmar aprovou – em 

oposição à proposta de August Bebel – o orçamento da assembleia bávara. Vollmar e 

seus partidários “defendiam a conservação das pequenas e médias empresas no 

socialismo, apoiavam uma política de reformas favoráveis às empresas autônomas” 

(Sachs 2010 p.167). 

Para vencer essa linha, Luxemburgo defende uma estratégia que se centra no 

caráter de classe do partido e na necessidade da democratização do socialismo científico 

– isto é – da reflexão teórica e militante embasada pela teoria marxista. Quando o 

marxismo chegasse às bases operárias, essa “obra de muitos” não poderia ser derrotada 

pela pequena burguesia de “acadêmicos” do partido (Luxemburgo, op. cit. p 4). 

A vitória, no que se refere às posições oficiais defendidas pelo SPD ficou com os 

que teóricos do “marxismo ortodoxo”, contrários às teses de Bernstein. Isso não 

significou, entretanto, a derrota definitiva dos “reformistas” e “revisionistas” no partido. 

Ao mesmo tempo em que o revisionismo era atacado, o SPD passava por importantes 

transformações organizacionais. 

Em 1906 começa um processo de grande burocratização e modernização do 

Partido Social Democrata Alemão, com Friedrich Ebert como seu secretário. A criação 

e difusão do uso de “funcionários permanentes”, “telefones, estenógrafas, datilógrafas, 

relatórios e questionários, fichários e circulares” facilitou a centralização da informação 

e do controle do partido pelo comitê executivo. Esse comitê era dirigido por Ebert, 

                                                           
7
 Uma das principais obras de Rosa Luxemburgo, publicada em 1900, como crítica aos posicionamentos 

de Eduard Bernstein, reafirmando o caráter revolucionário do marxismo e do comunismo.  
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primeiro como seu secretário, e com a morte de August Bebel, em 1913, como o 

presidente do partido. (Loureiro op. cit. pp 35 e 38). 

O crescimento do SPD nesse período é notável, tornando-se em 1913 o maior 

partido da Alemanha, com “110 de um total de 397 deputados noReichstag, 220 nos 

parlamentos locais e 12 mil vereadores”. Em 1914 ele “contava com um milhão de 

filiados, 30 mil militantes profissionais, dez mil funcionários, 203 jornais com 1,5 

milhões de assinantes (...) e a central sindical mais poderosa com 2,5 milhões de 

filiados” (Idem, p. 36). 

Apesar do partido ainda defender, entre as suas bandeiras, o antimilitarismo e o 

internacionalismo, e ter previsto e denunciado a guerra,o SPD decide votar 

favoravelmente aos créditos de guerra. 

 

2-A III Internacional e a Revolução alemã 

 

 No mesmo dia da votação se reuniram em torno de Rosa Luxemburgo alguns 

militantes contrários à guerra, entre eles estavam: a feminista e fundadora da 

Internacional Socialista Clara Zetkin; o importante historiador e biógrafo de Marx, 

Franz Mehring; o deputado do Reichstag, Karl Liebknecht (filho do fundador do SPD, 

Wilhelm Liebknecht); o polonês Leo Jogiches importante organizador do partido 

Socialdemocracia do Reino da Polônia e Lituânia (SDKPiL); o advogado Paul Levi; o 

jornalista August Thalheimer e o pedreiro Heinrich Brandler. Esse grupo formou a base 

da organização que seria conhecida como Liga Spartakus (Broué, 2007, p. 18). 

O ato que marca a resistência à participação na guerra e à orientação do SPD se 

dá no dia 2 de dezembro de 1914, quando, na votação pela renovação dos créditos de 

guerra, Karl Liebknecht é o único deputado a votar contra. 

Além da Liga Spartakus outras duas importantes organizações da classe 

trabalhadora alemã, contrárias à guerra foram criadas. Uma delas foi formada pelos 

militantes socialistas de Bremen, influenciados pelo alemão Karl Radek e pelo holandês 

Anton Pannekoek, que a partir de 1916 editariam junto com Johann Knief e Paul 

Froelich, o periódico Arbeiterpolitik (Política Operária), e eram chamados 

linksradikalen (radicais de esquerda) (Idem p. 34). A outra organização, que teria 

importante papel nos anos seguintes, foi formada no primeiro ano da guerra: os 

Delegados de Fábrica Revolucionários, também conhecidos apenas como Delegados 
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Revolucionários, criados a partir de oposições sindicais lideradas por Richard Muller, 

do sindicato dos metalúrgicos de Berlim. Eles representavam os setores mais 

qualificados da indústria, inicialmente os torneiros e depois “toda indústria de 

armamentos de Berlim” e acreditavam serem esses setores a “força motriz do 

movimento radical daquele período”(Moore 1978, p.396 e 397). 

O apoio do SPD ao governo alemão na guerra não é um fato isolado. Partidos 

socialdemocratas de toda a Europa defenderiam a entrada dos seus respectivos países na 

guerra. Karl Kautsky afirma que a Internacional era um instrumento para tempos de paz 

e não para a guerra, frase que Rosa Luxemburgo traduzia ironicamente como: 

“Proletários de todos os países uni-vos na paz, degolai-vos na guerra” (Luxemburgo 

apud Loureiro, op. cit. p. 43).  

Em resistência à guerra e à considerada traição dos dirigentes da Internacional 

Socialista, alguns grupos e militantes isolados começam a se organizar. O primeiro 

resultado dessa organização foi a Conferência de Zimmerwald, que aconteceu entre 5 e 

8 de setembro de 1915 com a presença de 36 delegados de 19 países. A conferência, 

entretanto, terminou em um impasse e se dividiu em três tendências. Uma, considerada 

a“direita”, composta pela maioria, não aceitava um rompimento com a Internacional 

Socialista. Outra, a “esquerda”, liderada por Lenin, e com a presença de Radek, exigia a 

criação de uma III Internacional, e um centro que não se definia claramente por uma das 

duas posições. Nenhum membro da Liga de Spartakus compareceu à Conferência de 

Zimmerwald. (Broué, op. cit. p 30). 

 Apesar de não ter levado a uma linha política única de oposição à guerra e 

reconstrução do movimento socialista, a Conferência de Zimmerwald tornou-se um 

elemento de resistência, aproximou lideranças socialistas, e seria posteriormente 

considerada um importante precedente da III Internacional. 

Com o prolongamento da guerra, o patriotismo das massas chegou a um 

esgotamento, cedendo lugar ao cansaço e ao horror diante das batalhas e da 

possibilidade crescente da derrota. Em janeiro de 1917, um expressivo grupo dentro do 

próprio SPD se declarou contrário ao prosseguimento da guerra. Esse grupo realizou 

uma conferência se colocando publicamente contra a direção do partido, reivindicando o 

Programa de Erfurt e a prática do SPD anterior ao ano de 1914. Expulsos em bloco por 

Ebert, formaram o Partido Socialdemocrata Alemão Independente (USPD), uma 
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agremiação ampla o bastante para conter em suas fileiras Kaustky, Bernstein, a Liga 

Spartakus e os Delegados Revolucionários (Broué, op.cit. p 34). 

 Johann Knief, líder dos “radicais de esquerda” de Bremen, apostava na criação 

de um partido revolucionário aos moldes dos bolcheviques. Através do jornal 

Arbeiterpolitik acusava os spartakistas de oportunismo, por terem se unido aos 

“centristas” no USPD (idem). 

O ano de 1917 é marcado pela Revolução Russa e a tomada do poder pelos 

Bolcheviques8 com a palavra de ordem “Todo poder aos soviets!”. Este acontecimento 

teria um imenso impacto e fortaleceria os movimentos de massa no mundo todo em 

oposição ao capitalismo e à Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, em janeiro de 

1918, os operários se levantaram contra as exigências do governo alemão para o tratado 

de paz com os russos. Mais de um milhão de operários entraram em greve, organizando-

se em assembleias lideradas pelos “Delegados Revolucionários” (Loureiro, op.cit. p 50). 

 O crescimento da insatisfação e o contexto de revolução iminente fez com que, 

em 3 de outubro, um novo governo surgisse e instaurasse reformas que tornavam a 

Alemanha uma monarquia parlamentar. O governo chefiado pelo príncipe Max de Bade 

foi formado pelo partido liberal, pelo católico Zentrum e pelo SPD (Idem, p. 53). 

 A pressão popular pela paz, entretanto, continuou. O presidente dos Estados 

Unidos, Woodrow Wilson, em nota no dia 23 de outubro disse só negociar com 

governos eleitos pelo povo, o que colocou em xeque a monarquia constitucional alemã 

(Idem, p.54). Uma manifestação em Kiel é fortemente reprimida no dia 31 de outubro, 

deixou nove mortos e vinte e nove feridos, um dia depois a cidade foi tomada por 

marinheiros e soldados insurgentes. A partir desse momento a revolução alemã 

começou a se espalhar, com a criação de conselhos de operários e soldados em várias 

regiões. Em Munique foi proclamada a República Socialista da Baviera. Foi nesse 

contexto que Ebert em uma reunião com Max de Bade teria dito: “Se o Kaiser não 

abdicar, a revolução social é inevitável. Eu não quero essa revolução: odeio-a como 

odeio o pecado” (Idem, p.55).    

                                                           
8
  Fração do Partido Social Democrata Russo liderada por Lênin, surgida em 1903, em oposição aos 

mencheviques.  A principal razão do fratura na social democracia russa era na questão de que tipo de 

partido se deveria construir. Para Lênin, o partido deveria ser formado por revolucionários profissionais 

e não ter como membros os que apenas apóiam suas ações.   
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 A situação, entretanto, fugiu do controle da elite no poder, o príncipe anuncia a 

renúncia do imperador e abdica do cargo de chanceler em favor do líder do SPD. A 

socialdemocracia alemã chegava ao governo. Para mantê-lo era necessário pacificar as 

forças opostas que se agitavam, a burguesia, os operários e o exército nacionalista, 

representante dos junkers9. 

A primeira ação do governo do SPD foi oferecer a divisão das cadeiras 

ministeriais ao USPD, que aceitou ingressar no novo governo. Os operários 

comemoram o que parecia ser a unificação do seu movimento. No dia 10 de novembro 

foi convocada uma assembléia dos conselhos, com três mil pessoas presentes, nela foi 

ratificado um governo formado por um conselho de comissários do povo, composto 

pelo SPD e USPD, encabeçado por Ebert (Idem, p.59). 

No dia seguinte, Ebert fez um acordo com o Estado Maior do exército alemão, 

os socialdemocratas combateriam o bolchevismo e apoiariam o corpo de oficiais na 

“manutenção da ordem e da disciplina no exército” (Idem, p.406). 

 No dia 12 de novembro, um rico industrial, Hugo Stinnes, fez um acordo com o 

líder dos sindicatos operários Carl Liegen. Ficou estipulada a jornada de trabalho de 

oito horas, além de acordos salariais e o fim do apoio dos empresários aos sindicatos 

“amarelos”(Idem, p. 401).  

Esses acordos seriam fundamentais para a manutenção do governo. Segundo 

Moore (op.cit. p.407) o acordo com o Estado Maior, não era uma “punhalada nas 

costas” somente da revolução socialista, mas também de uma possível revolução liberal. 

Moore, ainda aponta que, o acordo Stinnes-Liegen, é típico na história alemã, onde as 

mudanças viriam a partir de “reformas burocráticas decretadas do topo, num cenário de 

derrota ou de revolução abortada, quando não de ambas”, ao invés de serem conquistas 

de revoluções (idem, p. 402). 

 Para fazer a segurança do novo governo, o exército despedaçado pela guerra e 

agitado por insurgências revolucionárias ainda era perigoso demais. Assim, foram 

formadas milícias, compostas por ex-soldados tornados mercenários com o fim da 

guerra, e estudantes “patriotas” motivamos em deter o avanço da revolução. Eram os 

Freicorps, incentivados e protegidos pelo ministro da defesa, o socialdemocrata, Gustav 

Noske (Loureiro op.cit. p. 60). 

                                                           
9
 Aristocracia agrária alemã detentora do controle do exército.  
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 Com a entrada do USPD no governo ficou cada vez mais difícil a permanência 

dos spartakistas no partido. Logo, estes percebem que a criação de um novo partido era 

necessária, mas para isso precisam se juntar aos Comunistas Internacionais, nome 

adotado pelos “radicais de esquerda” que se articulavam no jornal Arbeiterpolitik. Essa 

fusão criaria o Partido Comunista Alemão – Spartakus (KPD (S)) em um congresso nos 

dias 31 de dezembro de 1918 e primeiro de janeiro de 1919. 

 O partido nasceu, entretanto, debilitado, sem conseguir a unificação com os 

Delegados Revolucionários, que exigiam, para se unirem ao partido, a participação nas 

eleições, paridade dentro da comissão do congresso e retirar o nome Spartakus do 

partido. As condições foram negadas e a esquerda revolucionária alemã permaneceu, 

assim, dividida (Broué, op. cit. p.81). 

 O programa do KPD teve como base o programa da Liga, “O que quer a Liga 

Spartakus?”. O texto convocava o proletariado para tomar o poder e propunha uma 

nova organização social a partir da substituição dos órgãos executivos e legislativo da 

burguesia, assim como seu exército, por Conselhos de Trabalhadores e Soldados, eleitos 

nas cidades e no campo, por empresa e por tropa, com mandato revogável a qualquer 

momento. Os conselhos elegeriam delegados para um Conselho Central dos Conselhos 

dos Trabalhadores e Soldados, que elegeria um comitê executivo sob seu controle. 

(Luxemburgo, 2011b, p. 295) 

Os policiais, oficiais e soldados de origem não proletária seriam desarmados, o 

“conjunto do proletariado masculino adulto” seria armado e organizado em uma milícia, 

alem disso, mantendo o antimilitarismo característico da origem da Liga, ela exigia em 

seu programa:  

“Supressão do poder de comando dos oficiais e suboficiais; substituição da 
obediência militar passiva pela disciplina voluntária dos soldados; eleição de 
todos os superiores pela tropa, com o direito permanente de revogar os 
mandatos; abolição da jurisdição militar” (Luxemburgo, 2011b, p.294) 

  

 O programa também define a ação e estratégia a partir de uma concepção de 

vanguarda quase literalmente retirada do Manifesto Comunista, isto é, os comunistas 

seriam “apenas a parte mais consciente do proletariado” que, em cada “estágio” da 

revolução se orientam pelo “objetivo final”, que “em todas as questões nacionais, 

defende o interesse da revolução proletária mundial”. Assim, a Liga não quer “chegar 

ao poder passando por cima da massa trabalhadora”, pelo contrário, apenas “pela 
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vontade clara e inequívoca da grande maioria da classe proletária”. Sua vitória “não se 

situa no começo, mas no fim da revolução” (Idem, pp. 297 e 298). 

 Para Lenin e os demais dirigentes do Partido Comunista Russo a fundação do 

KPD trouxe o momento para a criação de uma nova Internacional. Se antes da 

revolução russa, desde os esforços de Zimmerwald, essa foi uma prioridade na 

estratégia bolchevique, em 1919, isso parecia ainda mais urgente. A Rússia 

revolucionária estava em meio a uma guerra civil, cujos líderes eram financiados pelos 

países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, que temiam que a revolução se 

espalhasse. Além disso, uma parte importante da antiga Internacional Socialista, 

considerada o “centro”, liderada por Kautsky e pelo USPD, começava a ser organizar 

para re-fundar a sua antiga Internacional. 

Parecia uma questão de vida ou morte para a Revolução Russa criar uma 

organização de apoio ao governo Bolchevique e contribuir para avanço da revolução em 

outros países. As esperanças eram depositadas principalmente na Alemanha. A primeira 

conferência da Terceira Internacional foi realizada em março de 1919. 

 Rosa Luxemburgo tinha dúvidas sobre o momento da criação da nova 

Internacional. Parecia necessário tirar os partidos socialistas da antiga Internacional e 

criar condições para uma organização verdadeiramente representativa. O KPD enviaria 

dois delegados, Hugo Eberlein e Eugene Léviné, expressamente proibidos de votar a 

criação de uma nova Internacional (Broué, op. cit. p.84). 

 A situação na Alemanha permanecia tensa sob o governo de Ebert. A correlação 

de forças entre o SPD, o USPD (principalmente sua ala esquerda), os Delegados 

Revolucionários e o KPD era delicada. As massas estavam mobilizadas, mas viam com 

maus olhos o fracionismo entre os partidos operários. 

 No dia 4 de janeiro, Ebert tentou substituir o chefe de polícia, da esquerda do 

USPD, Emil Eichhorn por um partidário seu. O USPD, os Delegados Revolucionários e 

o KPD  convocaram uma manifestação para o dia seguinte, 200 mil pessoas respondem 

ao chamado. A liderança, improvisada e surpreendida pela radicalização da 

manifestação, se organizou em um “comitê revolucionário provisório” chefiado por 

Karl Liebknecht, Lebedour (esquerda do USPD) e Scholze (DR). Jornais foram 

ocupados, entre eles, o Vorwärts. Mas, a confusão dos líderes e a falta de planejamento 

da ação acabou fazendo o movimento perder a força. No dia 11 de janeiro, Noske entra 

em Berlim, com os freikorps, e o levante é rechaçado. No dia 15 de janeiro, Karl 
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Liebknecht e Rosa Luxemburgo são presos e assassinados. O KPD torna-se um partido 

clandestino (Loureiro op. cit. p. 81 e 82). 

 Dois meses depois, entre dois e seis de março, começou em Moscou, o 

congresso que fundaria a Internacional Comunista. O Congresso contou com 51 

delegados dos partidos comunistas da Alemanha, Polônia, Áustria, Hungria, do Partido 

Socialdemocrata de Esquerda da Suécia e o Partido Operário Norueguês, alémde 

representantes de organizações menores e tendências de partidos socialdemocratas. O 

Partido Comunista Russo (Bolchevique) enviou como delegados Lenin, Trotsky, 

Zinoviev, Stalin, Bukharin, Tchitcherin e, como suplentes, Obolensky-Ossinsky e 

Vorovsky (Broué, op.cit. p. 94). 

 A convocatória do I Congresso foi redigida por Trotsky e anunciava a fundação 

de uma “Internacional revolucionária”10 como “uma necessidade urgente” . O 

programa proposto para a III Internacional foi “elaborado com base nos programas do 

Partido Comunista Alemão (Spartakus) e do Partido Comunista Russo (Bolchevique)” 

(p.51) 

 No discurso de abertura, Lenin pediu que honrassem “a memória dos melhores 

representantes da III Internacional, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo” (p.56). 

Durante todo o Congresso, os dois líderes assassinados do KPD, foram tratados como 

dirigentes póstumos da Internacional Comunista. 

 O Primeiro Congresso da IC defendeu os “conselhos” como forma de 

organização durante a ofensiva revolucionária e na constituição da “ditadura do 

proletariado”. Foram também características do Congresso, a expectativa da 

proximidade da revolução mundial, ou ao menos na Alemanha, e a necessidade da 

ruptura com as organizações da socialdemocracia. 

 A direção eleita era composta por Rakovsky, Lenin, Trotsky, Zinoviev e Platten. 

Zinoviev, o único destes com possibilidade de acompanhar os trabalhos cotidianos da 

IC, foi eleito seu presidente. Segundo Broué, “os membros cotidianos eram Bukharin, 

Liubarsky e Reich”, além de Kobetsky e Victor Serge (Broué, op.cit. p.114). Foi, 

também, criado um “Secretariado da Europa Ocidental”, entre os seus membros 

estavam os dirigentes do KPD, Paul Levi e August Thalheimer. 

                                                           
10

 As citações da Convocatória e demais documentos do primeiro congresso da I.C. foram tiradas de: III 

Internacional Comunista: Manifestos, teses e resoluções do 1º Congresso. Volume I. Cadernos de 

formação marxista 3. Editora Brasil Debates, São Paulo, 1988. 
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 Os acontecimentos após a fundação da III Internacional pareciam confirmar a 

expectativa da revolução mundial. Em 22 de março, foi instituída a República 

Conselhista da Hungria, no mesmo mês, a República Conselhista da Baviera. A reação, 

entretanto, seria mais forte: a primeira duraria 133 dias, a segunda cerca de um mês. Na 

repressão à República Conselhista da Baviera cerca de 700 pessoas foram fuziladas 

pelas milícias à serviço de Noske  e do governo socialdemocrata (Loureiro, op.cit. 

p.110). 

Com a vitória da reação, a direita se fortaleceu e golpes foram tentados contra a 

República de Weimar. Em maio de 1919, revoltas populares culpavam o governo pelo 

Tratado de Versalhes11. O exército culpava a esquerda de ter causado a derrota por não 

apoiar a guerra e boicotá-la, oque seria uma “punhalada pelas costas” da nação. 

Nessa conjuntura o golpe não demorou. O general Von Luttwitz da Brigada da 

Marinha de Ehrhardt, juntamente com o alto-funcionário do governo, representante dos 

junkers, Wolfgang Kapp, tomaram a capital. Os militares se negaram a defender a 

república e o governo FOI obrigado a fugir (Idem. P.116). 

O SPD e o USPD convocaram a greve geral, seguida pela formação de milícias 

de operários e em quatro dias o “putsch de Kapp” foi derrotado. O governo retornou a 

situação e impôs a “ordem” contra os operários que lutaram para o seu retorno. O 

Partido Comunista não havia se recuperado ainda dos assassinatos e prisões da sua 

direção. Além de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, Leo Jogiches também havia 

sido assassinado, e Paul Levi, principal dirigente vivo, estava preso. A reação do partido 

foi se opor à luta contra o putsch de Kapp, com a justificativa de que a democracia 

burguesa não deveria ser defendida. Paul Levi se opôs a essa atitude, mas era tarde para 

impedir uma cisão que levaria milhares de membros do partido e a divisão dos 

comunistas alemães (Idem p. 119 e 120).   

 Os militantes que saíram do Partido Comunista criaram um novo partido, o 

Partido Comunista Operário Alemão (KAPD - Kommunist Arbeiterpartei Deutchland). 

O KAPD se situava no contexto do surgimento de uma tendência no comunismo 

internacional, chamada de “comunismo de esquerda”. Teoricamente era representada 

pelos comunistas holandeses Pannekoek e Goerter, pela inglesa Silvia Pankhurst e pelo 

                                                           
11

O Tratado de Versalhes (1919) significou perda de território, colônias, restrições militares e 

indenização para a Alemanha.  
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húngaro Georg Lukács. Essa corrente se definia pelo ponto de vista tático da não 

participação nos parlamentos burgueses ou nos sindicatos considerados reformistas. 

Caracterizava-os também a defesa sistemática dos conselhos operários como 

organização principal em oposição aos partidos nos moldes bolcheviques.  

Principalmente contra eles, Lenin, em 1920, escreveu seu “Esquerdismo, doença 

infantil do comunismo”, defendendo que: 

“Importância internacional da nossa revolução (...) no sentido mais estrito da 
palavra, isto é, entendendo por importância internacional o significado 
internacional ou a inevitabilidade histórica da repetição à escala internacional 
daquilo que aconteceu em nosso país, é preciso reconhecer essa importância a 
alguns traços fundamentais da nossa revolução” (Lenin, 1986, p.3). 

 
Aponta, também, a “importância internacional” da “teoria e tática 

bolcheviques”, a sua organização e disciplina, a sua luta contra o anarquismo e o 

oportunismo. O objetivo do artigo, escrito para abrir o II Congresso da Internacional 

Comunista é definido como “aplicar à Europa ocidental aquilo que há de universalmente 

aplicável, importante e obrigatório na história e na tática atual do bolchevismo” (Idem, 

p27).  

A luta contra o comunismo de esquerda e a necessidade de organizar a 

Internacional sem a revolução ter se espalhado mundialmente, deu origem a um 

fenômeno que seria chamado a partir do V Congresso da IC (1924), de “bolchevização”. 

O II Congresso, ocorrido em agosto de 1920, é um precedente importante desse 

processo12. 

 O Congresso definiu o Estatuto da IC, assim como 21 condições para que um 

partido integrasse a Internacional. Entre elas, estavam a necessidade de ter um aparato 

ilegal paralelamente ao legal, de trocar o nome da organização por “Partido Comunista 

de... (Seção da Internacional Comunista)”, e adotar o centralismo democrático como 

forma de organização13. 

                                                           
12

  Lenin parece apontar uma crítica a esta tendência. No IV Congresso da Internacional, em 1922, ele 

critica uma resolução do congresso anterior, por esta ser excessivamente “russa”: “Em 1921, no III 

Congresso, aprovamos uma resolução sobre a estrutura orgânica dos partidos comunistas e sobre os 

métodos e o conteúdo do seu trabalho. A resolução é excelente, mas é quase inteiramente russa, isto é, 

tudo é tomado das condições russas. (...) Tenho a impressão de que cometemos um grande erro com 

essa resolução, isto é, que nós próprios cortamos o caminho para o êxito seguro” (Lenin, 1979). 

13
  As referências aos documentos do segundo congresso da I.C. tem como base: III Internacional 

Comunista: Manifestos, teses e resoluções do 2º Congresso. Volume II. Cadernos de formação marxista 

4. Editora Brasil Debates, São Paulo, 1989. 
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 A defesa da necessidade de uma vanguarda organizada em partido, com 

“disciplina militar” foi vitoriosa sobre as críticas de Pannekoek da diferenciação entre 

“partido” e “massa”, e da necessidade da revolução ser feita e organizada a partir da 

“massa”.  

 No II Congresso também foi permitida a participação da esquerda do USPD, 

liderada por Däuming. Esse fato estreitou o diálogo entre eles e o KPD. A aceitação das 

vinte e uma condições pela esquerda do USPD, fez com que o partido rachasse, em 

dezembro de 1920, unindo-se ao KPD. O Partido Comunista Alemão, dessa forma, 

passou de 97 mil membros para 473 mil, tendo dois presidentes, Levi e Däuming 

(Loureiro op.cit. p. 128). 

O ano de 1921 foi decisivo para o movimento comunista na URSS, na Alemanha 

e também na Itália. A vitória sobre a contrarrevolução garantiu a liderança política dos 

Bolcheviques. Na política econômica, entretanto, foi necessário fazer uma reforma, 

considerada então um recuo em relação à socialização da economia, a Nova Política 

Econômica (NEP), retomava algumas relações de mercado na União Soviética. 

Na relação do PCUS com sua própria base, ocorreu uma crise ainda maior. Os 

marinheiros de Konstradt, símbolo da luta revolucionária em 1917 se amotinaram em 

março de 1921. Anunciavam lutar “contra a tirania bolchevique”, pela “terceira 

revolução russa”, retomando a palavra de ordem “todo poder aos soviets”. Para 

Deutscher: “O que os rebeldes de Konstradt exigiam era apenas aquilo que Trotsky 

prometera aos seus irmãos mais velhos e que ele e o partido foram incapazes de dar” 

(Deutscher, 1984, pp. 246).A revolta de Konstradt foi derrotada em 17 de março, depois 

de dez dias de confronto e milhares de mortes. 

 Na Itália, em janeiro de 1921, ocorreu o XVII Congresso do Partido Socialista 

Italiano em Livorno. A fração comunista do partido era minoritária e decidiu romper 

com o Congresso, fundando o Partido Comunista da Itália (PCI). Esse acontecimento 

dividiu o movimento comunista mundial entre aqueles que achavam a atitude sectária e 

precipitada e aqueles que a achavam correta e a pregavam como exemplo para os outros 

países (Hajek, pp. 182 e 183,1988). 

 Neste contexto, a direção do KPD propôs um documento que criticava o 

acontecimento em Livorno e a decisão da IC de reconhecer o PCI como sua única 

sessão na Itália. Mas o KPD estava dividido e, em reunião do seu Comitê Central, outro 

documento foi proposto por August Thalheimer e Walter Stocker, defendendo a ação da 
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IC e do PCI. A resolução de Thalheimer e Stocker foi vitoriosa e a direção – Levi, 

Däumig, Clara Zetkin, Otto Brass e Adolf Hoffman – pediu demissão de suas funções 

(Idem, p.183). 

 Essa divisão não existiu somente pela questão de Livorno: era uma divergência 

sobre questões táticas e estratégicas do partido e da Internacional. Em 7 de janeiro de 

1921, Paul Levi defendeu em uma “carta aberta” a estratégia da frente única com 

partidos socialdemocratas  e  seus sindicatos, nas demandas econômicas dos 

trabalhadores (Idem, p.182). Uma estratégia “esquerdista”, entretanto, tomava a direção 

do partido e da IC. 

Em março de 1921, trabalhadores da região de Mansfeld, armados desde a 

vitória contra o putsch de Kapp, foram cercados por tropas do governo para obrigá-los 

ao desarmamento. O KPD convocou uma greve geral planejando um levante 

revolucionário. Os comunistas, entretanto não foram seguidos pela maioria dos 

trabalhadores, em pouco tempo o levante conhecido como “ação de março” foi 

derrotado (Loureiro, op.cit. p. 131). 

Levi denunciou a “ação de março” como uma irresponsabilidade, criticando-a a 

partir de uma carta aberta. Em resposta à crítica pública, a direção do partido expulsou o 

antigo dirigente.  

Em defesa do levante, mesmo derrotado, foi criada uma “teoria da ofensiva”. 

Esta teoria defendia que a tática ofensiva era necessária para diferenciar o partido 

comunista dos partidos social-democratas, mostrando o caminho da ofensiva 

revolucionária ao proletariado. August Thalheimer foi o principal formulador e defensor 

dessa teoria. Para ele, o partido deveria “continuar firmemente na linha da ofensiva 

revolucionária que estava na base da Ação de Março, e avançar com determinação e 

confiança nessa via” (Thalheimer apud Broué, op. cit. 283). 

A maioria dos partidos comunistas aprovou a “teoria da ofensiva” quando foi 

convocado o III Congresso da IC. Também a aprovava o executivo da Internacional, 

formado por Zinoziev, Radek, Bukhárin, Gennari, Heckert, Bela Kun e Souvarine. A 

oposição liderada por Lenin, entretanto, colocava um grande peso contrário a esta 

“teoria”. Logo, o fundador do PCUS conseguiu unificar a posição do seu partido. 

O III Congresso, ocorrido entre junho e julho de 1921, seria, assim, o congresso 

da derrota da “teoria ofensiva”. Pela primeira vez, Lenin e Trotsky, defendiam 

claramente a necessidade de conquistar a maioria da classe trabalhadora para o 
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comunismo, antes de um partido comunista tentar tomar o poder. A frente única 

também foi considerada a estratégia mais adequada dentro daquela conjuntura (Hajek, 

op.cit. p.187). 

A política de frente única parecia mais justificada após a assinatura do Tratado 

de Rapallo, entre Alemanha e União Soviética, em abril 1922. Este tratado “anulava as 

dívidas dos dois parceiros (...) renovava as relações diplomáticas e fazia da Alemanha a 

‘nação mais favorecida’ no comércio exterior russo” (Loureiro op.cit. p.135). O tratado 

teve bastante repercussão entre as outras potências capitalistas e causou revolta à 

extrema direita alemã que não tolerava o governo socialdemocrata.  

Em junho do mesmo ano o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Walter 

Rathenau foi assassinado pela organização de extrema direita, Cônsul. Pela primeira vez 

o governo republicano alemão assumia que “o inimigo está à direita”. 

Estes acontecimentos facilitaram o inicio da política de frente única pelo KPD, 

que organizou juntamente com o USPD e o SPD uma manifestação com a presença de 

milhões de trabalhadores (Idem, pp. 135 e 136). 

A política da frente única, entretanto, seria prejudicada pela ação do setor mais 

radical da esquerda do Partido Comunista Alemão, liderado por Ruth Fisher e Maslow. 

Os dois dirigentes do distrito Berlim-Brademburgo organizaram um ataque a um ato da 

direita, acarretando um morto e cinqüenta feridos do lado comunista. Essa ação resultou 

em intensa repressão, com a prisão de 50 “responsáveis nacionais” do partido. Entre os 

presos estavam os dirigentes Heinrich Brandler e August Thalheimer (Broué, op. cit. p. 

320). 

 

3-1923 e a bolchevização 

 

No final de 1922 e início de 1923, a contra-revolução cresce juntamente com 

uma crise econômica sem precedentes. A inflação era usada como forma da burguesia 

alemã obter altíssimos lucros e compensar as perdas que as reparações da guerra lhe 

impunham (Loureiro, op. cit. pp. 137 e 140).  

O governo havia passado para uma coalizão de conservadores católicos e 

liberais, sob a chefia do chanceler Wilhelm Cuno. O SPD se negou a participar desse 

governo, mas o partido já estava enfraquecido e com pouca credibilidade diante da 

ascensão dos partidos mais radicais, principalmente o KPD e o Partido Nacional 
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Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), fundado em 1920. Da mesma forma, 

os sindicatos perderam força diante dos conselhos de operários, e começam a ser 

criadas, sob influência do partido comunista, as “centúrias proletárias”, milícias de 

operários armados, especialmente na Saxônia e Turíngia (Loureiro, op.cit. 142).  

 A situação se tornou mais instável quando, em janeiro de 1923, a França invadiu 

a região do Ruhr, em resposta a incapacidade da Alemanha de pagar os impostos de 

reparação de guerra, causando uma forte reação nacionalista alemã. O Reichstag votou a 

“resistência passiva”: os trabalhadores da região invadida não deveriam colaborar com o 

governo francês, cruzando os braços. Essa “greve patriótica” inflou o sentimento 

nacionalista alemão entre os trabalhadores (Broué, op.cit. p.369). Ao mesmo tempo o 

boicote era visto com desconfiança pelos proprietários alemães, que tentavam negociar 

com o exército de ocupação (Loureiro, op.cit. p. 144). 

 Durante o ano de 1923, a inflação chegou a níveis insustentáveis e as cidades já 

não eram mais abastecidas com as mercadorias do campo. Os operários culpavam o 

governo Cuno pela situação. Uma greve geral começou no dia 10 de agosto, apoiada por 

socialdemocratas e comunistas, os trabalhadores pediam pela destituição do chanceler e 

pelo maior abastecimento das cidades (Idem, p.150). 

 O governo não conseguiu resistir à pressão, e, no dia 12 de agosto, o chanceler 

Wilhelm Cuno pediu demissão. O novo governo se legitimou caracterizando-se como 

uma “grande coalizão”, sob o chanceler do Partido Popular Alemão, Gustav 

Stresemann. O SPD ocupou postos chave neste governo, como a vice presidência e a 

pasta de finanças. Em dois dias o governo conseguiu pôr fim à greve, com medidas de 

combate a inflação e iniciou um dialogo com a ocupação francesa. Outra consequência 

da coalizão foi um retorno da divisão do movimento operário com socialdemocratas no 

governo e comunistas na oposição. Os rápidos resultados econômicos e políticos do 

novo governo aumentaram a influência do SPD e a crença na possibilidade de transição 

pacífica ao socialismo. 

 Os dirigentes do KPD e da Internacional não perceberam a mudança de 

conjuntura estabelecida pelo governo Stresemann, acreditando que os trabalhadores 

ainda estivessem unidos em oposição ao governo. Consideravam, portanto, ter chegado 

a hora da revolução alemã. Alguns dirigentes do KPD, entre eles Brandler, são 

chamados para Moscou onde um plano para a revolução é traçado e uma data é fixada.  
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 O plano se consistiu em entrar no governo socialdemocrata da Saxônia e, a partir 

deste, armar o proletariado que protegeria o seu governo no caso de uma já esperada 

invasão do exército. Enquanto isso, o KPD mobilizaria a classe trabalhadora e 

convocaria uma greve geral. 

Quando uma unidade do exército sob comando do general Müller cercou e 

ameaçou tomar a Saxônia, uma conferência de operários foi convocada. Brandler, 

seguindo o plano traçado pela Internacional defendeu a greve geral “como senha de 

combate”, mas a conferência reagiu mal à proposta e não a votou. A estratégia traçada 

na União Soviética havia falhado. Na mesma noite, o KPD decide abortar a insurreição, 

o exército invade a Saxônia, e, apenas Hamburgo, onde a ordem de recuo não chegou a 

tempo, se levanta e, em 24 horas, é derrotada. Os dois principais dirigentes do partido, 

Brandler e Thalheimer foram culpabilizados pela derrota. A “esquerda” do KPD, 

representada por Ruth Fischer, Maslow e Thälmann, tomou a direção do partido. 

 Como punição, Thalheimer e Brandler foram “cominternizados” 

(Arbeiterpolitik, 1984)14, isto é, enviados à Moscou e integrados ao PCUS e à 

Internacional. Ambos passaram a desempenhar tarefas “não políticas”. Thalheimer 

tornou-se professor no Instituto Marx-Engels entre 1924 e 1928, enquanto Brandler 

trabalhou para a Internacional Sindical e a Internacional Campesina (Alexander, 1981 

pp. 137 e 138). 

 A derrota da revolução alemã transformou radicalmente a conjuntura do 

movimento comunista mundial, ela foi o marco para uma palavra de ordem que 

reformulou a Internacional e os partidos comunistas no mundo todo: “Bolchevização”. 

Seu surgimento se deu sob a influência de dois acontecimentos: “o reconhecimento da 

incapacidade dos partidos não russos para conquistarem o poder e a cisão do grupo 

dirigente do partido bolchevique” (Hajek 1988 p. 197). 

 A cisão no Partido Comunista da União Soviética (PCUS) foi, no seu primeiro 

momento, a disputa pela liderança do partido, após a morte de Lenin em 1924, entre, de 

um lado “a velha guarda bolchevique”, representada pelo triunvirato Kamenev, Stalin e 

Zinoviev e, do outro,Trotsky. A luta na cúpula do PCUS se “entrelaçou” com a disputa 

pela direção do KPD.O V Congresso da Internacional Comunista, ocorrido em 1924, foi 

                                                           
14

 Em Sobre o Centenário de Thalheimer. Disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2010/04/Sobre-o-centesimo-aniversario-de-Thalheimer.pdf. Acesso em 01/07/2014. 
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um momento estratégico na luta pelo poder nos dois partidos e na Internacional. A 

defesa da bolchevização teve lugar central nessa luta. Para Zinoviev, então presidente da 

IC:  

 
“Só à medida que as seções decisivas da Internacional Comunista se mudarem 
realmente em partidos bolcheviques, é que o Comintern se transformará, não 
em palavras mas sim nos fatos, num partido bolchevique mundial unitário, 
compenetrado das ideias do leninismo” (Zinoviev apud Hajek, 1988 p. 199). 

 

 A disciplina “monolítica” exigida dos partidos comunistas em todo mundo, era 

defendida a partir de uma análise de conjuntura que via a “diminuição do ritmo” da 

revolução mundial. Era apontado o risco de que, fora de um contexto mundial 

revolucionário, os comunistas se confundissem com os socialdemocratas, considerados 

contra revolucionários (Idem p.199). 

É importante ressaltar que a tese do “socialismo em um só país” desenvolvida na 

mesma época e com objetivos próximos – lidar com o fracasso da revolução mundial e 

se opor ao internacionalismo marxista defendido por Trotsky – esteve intrinsecamente 

ligado à “bolchevização”. 

 A necessidade de continuar se opondo aos socialdemocratas e de derrotar seus 

adversários dentro do próprio movimento comunista fez com que a direção da IC – e 

maioria do Comitê Central do PCUS – rejeitasse a política de frente única. Assim, o 

primeiro momento da “bolchevização”, sob a liderança de Zinoviev, especialmente no 

V Congresso da IC, “nasceu precisamente da luta contra as tendências de direita” 

(Zinoviev apud Hajek, idem, p. 203) e marcou uma virada à esquerda na organização. 

A rejeição da estratégia de “frente única” levou os principais partidos 

comunistas ao isolamento. Com análises de conjuntura e palavras de ordem sectárias, a 

direção da “esquerda” do KPD considerava os socialdemocratas como fração dos 

nazistas, usando termos como “social-fascistas”, para defini-los. Além de dividir o 

movimento operário, essa estratégia impediu uma luta eficiente contra o fascismo 

crescente na Alemanha.  

Em 1926, o triunvirato Zinoviev, Kamenev e Stalin, havia derrotado Trotsky e se 

desfeito. Em uma virada política Stalin se uniu ao grupo que lutava pela política da 

frente única e pela manutenção da NEP. Este grupo era liderado por Nicolai Bukharin, 

que a partir de 1926 substituirá Zinoviev como presidente da IC. Liderada por Stalin e 
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Bukharin, a “direita” do movimento comunista, conseguiu formar a maioria do Comitê 

Central do PCUS, e derrotar Kamenev e Zinoviev. 

A defesa da frente única e a relação com a socialdemocracia foi abalada, 

entretanto, por uma série de derrotas, principalmente na Polônia, China e Inglaterra. 

Stalin defenderia, então, uma nova virada política, que o colocava em oposição à 

Bukharin. Essa virada “esquerdista” se radicalizaria até o VI Congresso, com a defesa 

da “linha classe contra classe” e “frente única pela base”. Contra essa política, Brandler 

e Thalheimer, praticamente isolados, defenderam outra estratégia em suas 

“Contribuições ao programa de ação para a Alemanha”: 

 

“É precisamente tarefa de um programa de ação ligar as reivindicações parciais 
e as finais, fazendo surgir umas das outras. Assim, o programa de ação exige, 
como fase sucessiva das reivindicações parciais e imediatas (salário, horário de 
trabalho, etc.), uma série de medidas que sejam compreensíveis para as massas 
trabalhadoras, considerando sua maturidade de consciência atual, considerando 
suas atuais necessidades e exigências, mas cuja realização possa significar já 
uma intervenção revolucionária no sistema econômico capitalista e possa pôr 
em questão o poder da burguesia. Trata-se de medidas parciais e de 
reivindicações parciais, mas não no sentido do programa de Erfurt, vale dizer, a 
serem realizadas no quadro do Estado burguês; trata-se de reivindicações cuja 
tradução prática, cuja afirmação – se obtidas no decorrer da luta –, conduziriam 
ao choque decisivo, às soluções definitivas”. (Brandler e Thalheimer apud 
Hajek, op.cit. p.206). 

 

 Durante o período do VI Congresso começou a se delinear uma nova luta dentro 

da direção do PCUS e do KPD, dividindo a IC em dois grupos: Bukharin, Thalheimer, 

Brandler e os chamados “conciliadores” do KPD, liderados por Ewert e Meyer, junto a 

maioria do partido polonês, passaram a ser considerados a “direita” da IC. Do outro 

lado, Stalin que já controlava de fato todo aparato do PCUS, e uma significativa minoria 

do partido polonês. No KPD os dois principais quadros ligados à Stalin eram Thalmann 

e Neumann, que substituíram Ruth Fischer e Maslow na direção do partido, e tinham a 

maioria do Comitê Central (CC), o órgão principal da direção nos partidos comunistas. 

Ideologicamente, a bolchevização, definia Lenin como a “personificação mesma 

do marxismo ortodoxo”, condenando expressamente o “trotskismo” e o 

“luxemburguismo” como desvios de direita ou esquerda. Na Alemanha, esse discurso 

tinha também um corte geracional, isto é, para combater o “oportunismo” do “desvio” 

luxemburguista, o “partido deveria se apoiar principalmente nos grupos mais jovens que 
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não haviam tido a infelicidade de passar pela escola do ‘Spartakusbund’”15. Assim, além 

de atacar a antiga direção se promovia os novos dirigentes alinhados com Stalin. 

Os dois grupos se chocaram quando um caso de corrupção vem a tona, atingindo 

os círculos mais próximos de Thälmann. O caso fez com que o Comitê Central decidisse 

pelo seu afastamento do cargo. O próprio Thalmann votou favorável à sua saída da 

direção do partido. Stalin, entretanto, que perderia o controle do maior partido da 

Internacional depois do PCUS, não permitiu a expulsão. Levando o caso à IC, 

conseguiu anular a decisão (Broué, op.cit. p.607). 

 

4-O Partido Comunista Alemão Oposição (KPO) e a Oposição Comunista 

Internacional (ICO). 

 

Brandler e Thalheimer voltaram para a Alemanha em 1928, decididos a 

enfrentar Thalmann e a política ultra-esquerdista que o partido passou a assumir.Para 

isso lançaram o periódico “Contra a Corrente” (Gegen der Strom). Segundo declaração 

de Thalheimer:  

“(...) não encontrava satisfação em me enfronhar na velha história do Partido 
no Instituto Marx-Engels de Moscou, ou em dar conferências filosóficas na 
Academia Comunista, enquanto via como o Partido, ao qual estou ligado desde 
o seu nascimento, ao qual contribuí com meu óbulo para sua gestação e 
crescimento, como esse Partido se via reduzido cada vez mais de fator de poder 
à falta de influência.”(Thalheimer apud Arbeiterpolitik, 1984) 

 
 O confronto com Stalin e Thalmann, entretanto, faria com que, ainda em 1928, 

Thalheimer e Brandler fossem expulsos da IC, do PCUS e do KPD, junto com outros 

militantes e dirigentes do Partido Comunista Alemão. Entre eles estava Paul Froelich, 

antigo membro da esquerda de Bremen e do jornal Arbeiterpolitik (Alexander, 1981, 

p.).  

Outra importante militante que se aproxima do grupo liderado por Brandler e 

Thalheimer, apesar de não ter se integrado oficialmente, foi Clara Zetkin, então com 71 

anos. Zetkin votou contra a expulsão de Thalheimer e Brandler e se solidarizou com o 

seu movimento, tendo escrito artigos para suas publicações. Até a sua morte,em 1933, 

atuou como crítica da Internacional Comunista sob a liderança de Stalin (Alexander, 

op.cit., pp. 139 e 140). 
                                                           
15 “Em 1923: Uma oportunidade perdida”. Disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-
content/uploads/2010/04/Uma-oportunidade-perdida.pdf. Acesso em 01/07/2014. 
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Em 30 de dezembro de 1928 em uma conferência formada por 74 delegados, em 

Berlim, foi fundado o Partido Comunista Alemão – Oposição (KPO), ao qual aderiram 

cerca de metade dos seis mil militantes que seriam expulsos entre o final de 1928 e o 

início de 1929 (Steinberg, 1969 p.1). Até 1932 o KPO teria cerca de seis mil membros, 

sendo mil pertencentes à sua organização de juventude. 

O KPO se considerava uma oposição à linha estratégica do KPD e da 

Internacional Comunista. Não se considerava, portanto, um partido, mas uma tendência 

que lutava para transformar a estratégia da IC e do KPD. Eles reivindicavam os quatro 

primeiros congressos da IC, como aqueles que teriam dado a resposta correta aos 

problemas revolucionários (Alexander, op cit. 144). Mas, sabiam que, com o 

movimento operário dividido, entre social-democratas e comunistas, não havia espaço 

para um terceiro grupo. Segundo Thalheimer, os objetivos da oposição eram: 

“(...) destacar, à base de uma correta generalização das experiências 
revolucionárias russas e próprias, as feições concretas, específicas, especiais da 
revolução proletária na Alemanha, sob as relações de classe que observamos 
aqui. Isso pode ser mostrado com poucas palavras no termo final do conteúdo 
da luta dos últimos cinco anos dentro do Partido Alemão e do Comintern e é o 
conteúdo do trabalho vindouro que teremos de realizar”. (Thalheimer apud 
Aberteirpolitik, 1984) 
 

Em janeiro de 1930, o KPO começou a editar seu jornal Arbeiterpolitik, primeiro 

como diário e, posteriormente, semanário. Em 1932, a “Oposição” chegou a eleger 21 

parlamentares nas cadeiras municipais, e contou com 5 delegados no Sindicato dos 

Metalúrgicos da Alemanha, então maior sindicato do mundo fora da URSS16 

(Alexander, op.cit. p.142). 

A Oposição acreditava que a política necessária à revolução alemã era a 

formação de “um partido revolucionário de massas, através de uma tática política de 

frente única, com a qual pretendia ganhar a maioria da classe operária para os objetivos 

do comunismo” (Steinberg, op.cit. p.1).  

Além disso, a “frente única” era defendida como única forma de luta efetiva 

contra o fascismo, especialmente em sua versão alemã representada pelo Partido 

Nacional Socialista de Adolf Hitler. Isso os colocava em direta oposição à teoria que 

considerava a Socialdemocracia como “social fascismo” e a tratava como o principal 

                                                           
16

 Foram eleitos, na mesma eleição, 272 Social-Democratas, 4 do SAP e 2 do KPD (Alexander, op. cit. 

P.142). 
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adversário da classe operária revolucionária. Em artigo, escrito em 1930, sobre as 

causas da derrota em 1923, Thalheimer defendia que: 

 
“Se agora a linha ultraesquerdista do Partido prosseguir – e a perspectiva de 
que isso não aconteça é pouquíssima – sendo que o Partido e também a 
Executiva da Internacional Comunista veem no sucesso das eleições de 14 de 
setembro uma confirmação desse curso, então o caminho estará livre para a 
vitória do fascismo. E isso quer dizer, para a verdadeira derrota – pesada e de 
longa duração – do movimento operário e do Partido” (página 3). 

 

A “linha ultra esquerdista” se baseava na teoria dos três períodos, e defendia que 

após arrefecimento do movimento revolucionário a partir de 1923, com a derrota da 

Revolução Alemã e a Nova Política Econômica na URSS, um novo período 

revolucionário havia se iniciado. Para o KPO, o “terceiro período” não se constatava a 

partir de uma análise da situação do capitalismo internacional, mas de uma transferência 

esquemática do contexto da URSS para o resto do mundo. 

Sempre tendendo ao isolamento, o KPO sofreu sua primeira grande cisão em 

1932. Uma minoria liderada por Froelich e Walcher defendia a criação de um partido 

independente e criticava mais contundentes à política interna da URSS. Derrotados no 

congresso da Oposição, esse grupo começa a estreitar relações com o Partido Operário 

Socialista (SAP). Surgidos da fração esquerda do SPD, o SAP era expressivamente 

maior que o KPO e considerado pela direção da Oposição como um “pântano centrista”. 

Em janeiro de 1932, em seu IV Congresso, o grupo de Froelich defendeu a união com o 

SAP. Novamente derrotados, se negaram a respeitar a decisão do congresso. Expulsos, 

integraram-se ao Partido Socialista Operário (Alexander, idem p. 144). 

A percepção da iminência da chegada dos nazistas ao poder fez com que, em sua 

5ª Conferência Nacional, entre 31 de dezembro de 1932 e 1º de janeiro de 1933, o KPO 

iniciasse sua preparação para as atividades clandestinas e ilegais. A organização foi 

descentralizada e a base reorganizada em “grupos de cinco”. Em fevereiro, a Oposição 

criou um Comitê Exterior, enviando Brandler e Thalheimer para o exílio, primeiro em 

Estrasburgo e, posteriormente, em Paris. 

Essas medidas foram eficientes durante um tempo e garantiram a sobrevida da 

organização. O KPO praticamente não tinha espiões infiltrados em seus quadros, e seus 

aparelhos demoraram a cair em relação às outras organizações (Alexander, idem, p. 

146).  
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O KPO era ligado a uma organização internacional, a Oposição Internacional 

Comunista (ICO). A ICO foi formada a partir de processo semelhante à Oposição 

Alemã: quadros expulsos por não apoiarem a política “ultra-esquerdista” da IC. Em sua 

maioria eram dirigentes no período em que Bukharin dirigia a Internacional Comunista 

e dava a linha política e econômica na URSS. 

 Entre 17 e 19 de março de 1930 ocorreu uma reunião entre as principais 

lideranças da oposição dita “de direita”. Estiveram presentes representantes do Partido 

Comunista da Suécia – Oposição, do KPO, o antigo fundador e ex-dirigente do Partido 

Comunista Indiano, M.N. Roy e o tchecoslovaco N. Neurath. Essa reunião definiu os 

parâmetros para o I Congresso da Oposição Comunista Internacional, que ocorreria no 

mês de dezembro, também em Berlim.Estavam presentes no Congresso delegados da 

oposição da Alemanha, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Alsácia, Tchecoslováquia e 

Noruega. E enviaram informes grupos do Canadá, Itália, Áustria e Finlândia (Alexander 

op.cit. 278). 

  A ICO, adotando a mesma linha do KPO, não se considerava uma organização 

paralela à IC, mas uma tendência que criticava sua estratégia política e também sua 

organização. Apesar de seus principais dirigentes serem provenientes de grupos ligados 

à Bukharin, a ICO buscou se afastar da defesa de sua linha política para a URSS. 

Defendiam os principais elementos da política interna de Stalin, a coletivização forçada 

no campo e o plano quinquenal, também não criticavam a perseguição aos trotskistas. 

As críticas da ICO se baseavam principalmente na linha adotada pela 

Internacional Comunista e sua consequência nos partidos comunistas fora da URSS. 

Defendiam uma maior democratização da IC, com mais espaço de decisão para os 

partidos nacionais, criticavam a teoria do “terceiro período” e o abandono da tática da 

frente única.  

Na questão dos sindicatos a ICO defendia que onde existia um forte sindicato 

socialdemocrata era necessário se juntar e lutar pela influência dentro desse sindicato, 

onde o movimento era dividido (com sindicatos vermelhos e socialdemocratas) deveria 

se buscar a união, e apenas onde não houvesse sindicatos fortes, a estratégia deveria ser 

criar sindicatos comunistas (Alexander, idem, p. 281). 

A partir de 1936 as relações da ICO e do KPO com a III Internacional se 

tornaram ainda mais tensas. A oposição de “direita”, defendia como bandeira central a 

política da “frente única” com diferentes partidos e organizações dos trabalhadores, mas 
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fez fortes críticas à nova “virada para a direita” da IC, representada pela defesa da 

política de “frente popular”. Essa política defendia a aliança dos partidos comunistas 

nacionais com partidos socialistas, mas também com partidos burgueses e pequeno-

burgueses, em uma ampla frente contra os fascistas. Essa política foi defendida pela 

Internacional a partir do VII Congresso em 1935, que viria a ser o último congresso da 

IC. 

Thalheimer, então exilado em Paris, fez fortes críticas ao governo de “frente 

popular” na França, segundo ele: 

Uma aliança com a burguesia liberal é possível somente sobre bases 
capitalistas e, portanto, deve sacrificar os interesses da classe operária e, do 
mesmo modo, da pequena-burguesia aos interesses do 
capital; consequentemente desemboca na contra-revolução, enquanto que a 
aliança da classe operária com a pequena-burguesia é possível sobre bases 
anticapitalistas, isto é, bases socialistas revolucionárias. Uma aliança com a 
burguesia liberal elimina, pois, uma aliança revolucionária com a pequena-
burguesia; do ponto de vista da luta de classes é o seu polo oposto. (A aos R) 

 
Mas a principal crítica da ICO e do KPO à frente popular foram os seus 

resultados na Guerra Civil Espanhola. Orientada pela nova política a IC apoiou o 

governo republicano, entendo o conflito como uma luta entre a democracia e o 

fascismo.  

Um partido marxista independente, o POUM (Partido Obrero de Unificacion 

Marxista) – partido que se aproximou tanto da ICO quanto da IV Internacional, de Leon 

Trotsky, mas que manteve independência também com relação às dissidências – 

analisava a guerra espanhola como uma guerra entre fascismo e comunismo.  

Thalheimer e Brandler estiveram na Espanha em 1936 e se encontraram com o 

dirigente, Andreu Nin. Victor Alba relata que se lembra de Brandler aconselhando que o 

POUM não fosse tão “anti-stalinista” (Alexander, op.cit. p.152). Apesar desse conselho, 

as posições do KPO e do ICO se aproximam cada vez mais do anti-stalinismo e do 

POUM. No ano seguinte Thalheimer escrevia sobre a atuação da Internacional na 

Guerra Civil Espanhola:  

“Lá vemos socialdemocratas de direita a republicanos burgueses em aliança 
com o Partido Comunista. Por outro lado, vemos um partido marxista, o 
POUM, o qual, no interesse da luta contra o fascismo, luta pela revolução 
proletária e, por isso, torna-se objeto do terror governamental e do Partido (...). 
Trinta mil revolucionários estão nas prisões da Espanha Republicana, cuja 
política é fortemente influenciada pelo Partido Comunista Espanhol, dirigido 
pelo Partido Comunista da União Soviética”. 
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No mesmo artigo, intitulado “Vinte anos após a revolução de outubro”, 

Thalheimer, tratou diretamente da política interna da URSS, assunto até então evitado 

pelos dirigentes do KPO17. 

 Para entender a evolução da Revolução Russa, o artigo faz referência à Revolução 

Francesa, apontando como nos dois casos em determinado momento – o terror jacobino 

e o período stalinista – alguns militantes “mudam de atitude” quando surgem as 

“condições severas da revolução”. Essa evidente referência à Trotsky pretende marcar 

uma diferença entre a ICO e a IV Internacional.  

Para Thalheimer, o período de Stalin no poder não marcou o “Termidor” da 

Revolução Russa. Para ele, “não pode haver nenhuma comparação entre a trajetória da 

revolução burguesa e a da revolução socialista”. Segundo Thalheimer, Stalin 

representou uma superestrutura cuja construção foi necessária na transição da economia 

de mercado russa para a economia de base socialista. Esta superestrutura, entretanto, 

não era mais necessária e era necessário mudar. As massas estavam culturalmente mais 

desenvolvidas e autônomas, cada vez mais articuladas e opostas à burocracia que a 

governava como uma camisa de força. O artigo termina com um chamamento 

claramente anti-stalinista, pelo “bem da revolução”. Dessa forma, Thalheimer não 

celebrou o aniversário da revolução com “a gratificação do regime stalinista”, mas na 

luta pelo seu “próximo estágio”, a democratização em base socialista da URSS. 

No ano seguinte, durante os “processos de Moscou”, Bukharin, símbolo da 

Oposição “de direita” foi fuzilado por traição. Tanto o KPO quanto o ICO não 

sobreviveriam à Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Thalheimer e Brandler fugiram 

para Cuba. Brandler conseguiu retornar à Alemanha Ocidental no pós-guerra, o que foi 

negado à Thalheimer, que morreria em Cuba em 1948. 

Um dos últimos textos de Thalheimer, talvez o mais importante para este trabalho, 

foi escrito em 1946, "Linhas e conceitos básicos da política internacional após a II 

Guerra Mundial”18. Este texto é um importante documento para se entender o ponto de 

partida das análises de conjuntura da POLOP, especialmente de Érico Sachs.  

                                                           
17

 “Vinte anos após a Revolução Russa”. Disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2010/04/Vinte-anos-apos-a-Revolucao-de-outubro.pdf. Acesso em 02/07/2014. 

18
 Disponível em:  http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/Linhas-e-conceitos-

basicos-da-politica-intern.-apos-a-II-guerra.pdf. Acesso 02/07/2014. 
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A II Guerra Mundial foi caracterizada por Thalheimer como um momento em que 

as “contradições internas entre dois campos imperialistas” foram mais fortes do que a 

contradição entre o campo imperialista e a União Soviética. A “coalizão” entre URSS e 

“duas potências imperialistas” contra o Eixo, custou ao campo socialista não travar a 

guerra como uma guerra revolucionária e a perda de uma nova oportunidade de 

revolução alemã. 

No pós-guerra, entretanto, o quadro seria diferente. A “divisão profunda” no 

campo imperialista desapareceu, embora as contradições internas permaneçam, o que 

predomina é a sua unidade. Isso se dá como conseqüência ao “peso militar e econômico 

dominante” dos EUA em relação ao resto do campo capitalista. A possibilidade de 

vitória em uma guerra contra os EUA, para qualquer Estado capitalista ou mesmo para o 

conjunto destes Estados é tão remota que a guerra é descartada em princípio.  

Assim, a relação entre o imperialista hegemônico e os demais países imperialistas é 

definida como “igualmente, cooperação e concorrência, predominando a cooperação. 

Seria possível utilizar para isso a expressão da psicologia, cooperação antagônica”19. 

A maior unidade do campo imperialista sob a liderança dos EUA acirrou a 

contradição com o campo socialista, com a URSS à frente. Essa polarização entre dois 

“sistemas econômicos e sociais” opostos gerou uma fusão entre políticas internas e 

externas, orientadas pelo objetivo de ampliar as fronteiras do sistema social defendido, 

isto é, imperialista ou socialista. 

Um ponto importante da análise de Thalheimer é sua preocupação de que a 

percepção da importância dos dois blocos e suas relações internas e externas, não caia 

em um reducionismo, em que os únicos agentes considerados sejam os estados e blocos:  

 
“Mas seria falso acreditar que, com isso, a própria ação dos povos e dos 
Estados assim influenciados esteja eliminada para sempre. Os povos não são 
apenas peças de xadrez no jogo da política internacional. A estratégia dos 
estados dominantes em ambos os campos é uma coisa, a vida própria dos povos 
e sua ação, segundo seus próprios antecedentes de classe e suas necessidades, 
são outra coisa – e as contradições desses dois fatores pertencem ao quadro da 
realidade, não são momentos que se possam omitir do jogo de forças. (...) Mas 
também vale o contrário: as lutas de classes espontâneas dos povos e estados 
em um ou outro campo não podem simplesmente abstrair o quadro geral da 
política internacional. Aqui domina a interação mais estreita e multiforme”. 

                                                           
19

 O conceito de cooperação antagônica terá peso central na construção das análises da POLOP. Sachs 

parte dele para entender as relações entre potências médias e a potência hegemônica. Rui Mauro 

Marini também parte deste conceito – e de sua apropriação por Sachs – para criar o conceito de 

subimperialismo, ver (Luce 2011). 
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Outro tema tratado por Thalheimer é o do “expansionismo da União Soviética” e a 

possibilidade ou não de caracterizá-lo como “imperialismo”. A partir da “formulação 

leninista do caráter monopolista do Estado”, Thalheimer define o imperialismo como 

um expansionismo capitalista ligado principalmente à exportação de capital para países 

de economia pré-capitalistas. 

Defendendo que a URSS é um sistema de “socialismo de estado” – em oposição à 

análises que defendem que a União Soviética estaria retornando ao capitalismo ou seria 

um capitalismo de estado – Thalheimer vê o “imperialismo soviético como uma teoria 

que não faz sentido”. A destinação do capital excedente para a satisfação de 

necessidades sociais e não para exportação imperialista, o faz questionar a própria 

validade do conceito de “capital” para o sistema soviético. 

 Se o expansionismo soviético, para Thalheimer, não pode ser considerado como 

imperialismo, isso não significa que é isento de críticas. O artigo caracteriza dois 

métodos de expansão socialista: primeiro, “o fomento das forças revolucionárias” de 

outro país de acordo com a dinâmica de luta de classes própria deste país; segundo, 

“ataque externo” e conquista do estado socialista existente. 

 Para Thalheimer, o segundo método – que se tornou norma no período stalinista 

– resulta em um atropelamento do internacionalismo socialista e um desrespeito ao 

princípio da autodeterminação dos povos. A conquista externa no lugar da revolução 

leva a uma relação de dependência da classe oprimida do país conquistado com relação 

ao conquistador. Sob dominação estrangeira, “nenhuma organização independente das 

classes trabalhadoras no país é tolerada”. 

  Esse modelo de expansão é, segundo o autor, resultado do abandono da 

democracia partidária e da democracia soviética, assim como do internacionalismo. 

Thalheimer defende que a crítica socialista a esse expansionismo não deve trabalhar 

com a dicotomia democracia contra totalitarismo, mas de uma crítica que tenha como 

“ponto de partida a democracia dos trabalhadores e o internacionalismo socialista”, isto 

é, do “verdadeiro comunismo”. 

 Levando sua crítica às últimas consequências, Thalheimer, defende que, um 

povo que tenha sua autodeterminação nacional sistematicamente violada “deve, no 

interesse da revolução, lutar contra isso” (p17).  
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 A crítica de 1946 não poupa os assuntos internos da URSS, nem mede críticas ao 

stalinismo. Thalheimer desenvolve um pensamento independente. Suas bandeiras são a 

defesa da União Soviética como Estado de base socialista, uma crítica radical à direção 

stalinista do partido e da URSS, a defesa do internacionalismo e da democracia 

proletária, articuladas ao princípio da autodeterminação nacional. 

 Fadado a um “isolamento revolucionário” no exílio, isolado dos partidos e 

movimentos da classe trabalhadora, as críticas do antigo espartaquista não ganham eco, 

a não ser por pequenas organizações como Gruppe Arbeiterpolitik na Alemanha 

fundado em 1947. 

 No Brasil, a influência de August Thalheimer se deu com a chegada de Erich 

Czaczkes em 1939, e especialmente com a formação da Organização Revolucionária 

Marxista - Política Operária (ORM-POLOP). 

 Erich nasceu em 1922, filho de Sinaida Czaczkes, de origem russa, e David 

Czaczkes, membro da socialdemocracia austríaca. Sinaida tinha um irmão militante do 

Partido Comunista Russo e, em 1934, iria com o filho para a União Soviética. Por serem 

simpatizantes de Nicolai Bukharin, são expulsos em 1937. Em Paris entram em contato 

com os líderes da oposição de direita, Brandler e Thalheimer, Sachs então tinha 17 anos 

e foi o membro mais jovem do KPO (Wentzel, 2013). 
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II- “Luís Carlos Prestes e seus aliados”: A ideologia do PCB e a busca de uma 

alternativa comunista para o Brasil 

 

 Esse capítulo trata da formação do Partido Comunista do Brasil (PCB), das 

posições que adota, principalmente a partir dos últimos anos da década de vinte até o 

fim da década de cinquenta. Isto é, do seu processo de construção e consolidação até a 

quebra da sua hegemonia, com o surgimento de movimentos que buscavam uma 

alternativa comunista ao PCB. 

 Não podemos entender o PCB sem entendermos o contexto histórico não apenas 

nacional, mas global no qual ele se insere. Como partido comunista, o PCB foi, entre 

1924 e 1943, a seção brasileira da Internacional Comunista. Portanto, é preciso sempre 

considerar os interesses da IC (o que muitas vezes significou os interesses da União 

Soviética) e os interesses do comunismo nacional, lidando com movimentos, aliados e 

adversários específicos. Nem sempre a intercessão entre os diferentes interesses e 

realidades foi simples ou sem atritos e contradições. 

 Apesar da importância que o Partido Comunista terá neste capítulo, o seu objetivo 

é: 1- Entender como surgiu a possibilidade de quebra da hegemonia do PCB no âmbito 

do comunismo; 2- O papel específico de Érico Sachs nesse contexto e na formação da 

Organização Revolucionária Marxista – Política Operária (ORM-POLOP).  

 Como veremos analisar o pensamento e trajetória de um comunista dissidente não 

é simples, ainda mais quando – como é o caso – a dissidência não resulta em uma 

adesão à IV Internacional trotskista, opção adotada por muitos e que garantia a estes 

uma referência teórica e organizacional em nível internacional.  

 Durante o período da existência da IC, ser comunista se confundia com pertencer 

a uma de suas seções, isto é, a um partido comunista. Como aponta Hobsbawn (2003, 

p.16): 

“Aqueles que abandonavam o partido ficavam esquecidos ou privados de toda 
ação efetiva, a menos que aderissem aos “reformistas” ou se filiasse a algum 
grupo abertamente “burguês” (...) Os mais fortes entre esses trânsfugas 
marxistas trabalhavam pacientemente e em isolamento até que os tempos 
mudassem”. 

  

 Pelo menos uma significativa parte do período da vida de Érico Sachs pode ser 

entendida como esse paciente trabalho no isolamento. Seja no sindicato dos gráficos, no 

Grupo Revolucionário de Ação Popular (GRAP), nos artigos na Novos Tempos, na 
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juventude do Partido Socialista Brasileiro ou na revista Movimento Socialista, o que 

vemos é uma constante busca de organização dos comunistas independentes, dissidentes 

ou não do PCB. 

 O combate ao stalinismo e às suas consequências dentro da teoria e da prática do 

Partido Comunista é a preocupação central dos escritos de Érico Sachs e dos que 

militaram com ele neste período. A necessidade de recuperação do marxismo a partir da 

crítica ao nacionalismo e ao desenvolvimentismo marcam a atividade do revolucionário 

do GRAP e da revista Movimento Socialista. 

 Ao analisarmos os diferentes documentos e textos produzidos por ele ou pelos 

grupos em que participou é possível encontrar muitos dos fundamentos que seriam 

desenvolvidos na ORM-POLOP, a partir de 1961. 

 

 

1-A Formação do Comunismo no Brasil 

 

  Não podemos entender a formação do comunismo no Brasil se não nos determos 

no contexto político e econômico mundial nos anos 1920. O período da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1919) deixou marcas que permaneceram pelo menos por todo século 

XX: a divisão dos movimentos da classe trabalhadora em socialistas e comunistas, a 

Revolução Russa de 1917 e uma Europa destruída, economicamente dependente dos 

EUA. 

 Após a guerra, o período que seria conhecido como “entre guerras” foi marcado 

pela maior crise econômica do mundo capitalista até então. A Grande Depressão, como 

ficou conhecida, teve como marco a quebra da bolsa de Nova York, em 29 de outubro 

de 1929. A crise colocava à prova o próprio liberalismo econômico, que não tinha 

respostas adequadas para resolvê-la e frustrava a expectativa de recuperação dos países 

arruinados pela Primeira Guerra Mundial: 

  
“Nos Estados Unidos registraram mais de 85 mil falências de empresas entre 
1929 e 1932, quando a economia americana mergulhou numa devastadora 
depressão. Nesses três anos, mais de cinco mil bancos suspenderam suas 
operações; o valor das ações negociadas na Bolsa de Nova York caiu de US$ 
87 bilhões para US$ 19 bilhões; 12 milhões de trabalhadores perderiam o 
emprego e um quarto da população americana ficou sem meios de sustento; a 
renda agrícola caiu mais da metade e a produção da indústria de transformação 
caiu quase 50%” (Hunt, 2005 p. 428, 429). 
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 As falências, o desemprego e a queda da produção colocavam em dúvida as 

crenças burguesas no livre mercado autorregulador. O sucesso de John Mainard Keynes, 

o economista que havia previsto o “fim do laissez-faire” anunciava a defesa de um 

Estado regulador por parte dos economistas burgueses. 

 A crise instabilizou governos de todo mundo capitalista, incapazes de apresentar 

soluções. Houve um rápido crescimento dos partidos de oposição radical, seja à direita 

ou à esquerda. Na América Latina “12 países mudaram de governo ou regime em 1930-

31” (Hobsbawn, p. 108). 

 À extensão e gravidade da crise se juntava o fato da União Soviética não ter sido 

atingida e, ao contrário, apresentava um “ritmo de crescimento industrial (...) sem 

precedentes na história” (Hunt, 2005 p.427). A taxa média anual de crescimento de 

produção industrial na União Soviética girou em torno de 16% (números oficiais da 

URSS) ou pelo menos entre 9% e 14%, segundo economistas ocidentais, nos anos 

trinta. A taxa de analfabetismo caiu de 80% em 1928 para 10% em 1938 (idem). 

 Pela primeira vez, o socialismo apareceu à grande parte da população mundial 

como um sistema possível, senão necessário. Os excedentes gerados no início dos anos 

1930 pela coletivização forçada e os sucessos dos Planos Quinquenais na URSS, 

pareciam indicar que o planejamento era a resposta para o desenvolvimento econômico 

e a superação da crise. As experiências de intervenção estatal ganhavam força em 

oposição à ideia liberal de um Estado mínimo, indo muito além das fronteiras da União 

Soviética. Na década de 1930, a socialdemocracia escandinava, o New Deal, o nazismo, 

o fascismo e os governos de Getúlio Vargas no Brasil, foram exemplos da extensão do 

intervencionismo (Agarwala e Singh 2010, p.10). 

A mesma mudança na política interna da URSS que alterou sua organização 

econômica teve profundas consequências no movimento comunista internacional. Em 

1928, o VI Congresso da Internacional Comunista consolidou o poder do Secretário 

Geral do PCUS, Josef Stalin, que se tornaria único sucessor considerado legítimo e 

intérprete oficial de Lênin. 

A história do comunismo, e do próprio século XX, é marcada profundamente 

por esse fato. O “marxismo-leninismo” dirigido por Stálin ditou a linha política, as 

bases teóricas e organizacionais de partidos comunistas espalhados por todo mundo pelo 

menos até 1954. 
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 O VI Congresso também representou a virada “esquerdista” desta organização. 

Em 1929 surgiu a doutrina do “terceiro período” que foi oficialmente adotada pela 

Internacional. Esta doutrina via como “primeiro período” o da I Guerra Mundial e da 

Revolução Russa, o segundo o da Nova Política Econômica (NEP) e do refluxo dos 

movimentos revolucionários e o terceiro período marcaria uma nova onda 

revolucionária. Nesse contexto de radicalização da luta de classes a IC proibiu a 

formação de qualquer frente com os socialdemocratas. 

 A socialdemocracia, chamada então de social-fascismo, passou a ser considerada 

como o principal inimigo dos comunistas. Essa política, entretanto, sofreu um baque 

com a ascensão de Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães 

(NSDAP) na Alemanha, em 1933. A doutrina do “terceiro período” foi oficialmente 

abandonada no VII Congresso da IC, ocorrido em agosto de 1935. A partir de então a 

URSS, passou a apoiar a criação de Frentes Nacionais que incluíam todos os setores 

antifascistas de cada país, buscando, assim, uma união com as democracias liberais 

contra o fascismo. 

 O fracasso da estratégia de união antifascista com os outros Estados e o medo de 

que Inglaterra e França tentassem deixar que a URSS enfrentasse sozinha a Alemanha 

nazista fez com que a estratégia das frentes populares sofresse uma breve, mas 

importante mudança. O tratado Ribbentrop-Molotov de não-agressão entre a Alemanha 

e a URSS foi assinado em 23 de agosto de 1939. A partir de então e até 1941, os 

principais teóricos da Internacional passaram a interpretar a guerra como uma guerra 

imperialista, assim como a Primeira Guerra Mundial. 

Seguindo essa orientação, mesmo os partidos dos países que sofriam ameaça 

iminente da expansão nazifascista, deviam dar centralidade, em suas analises, ao perigo 

do imperialismo francês e inglês. Segundo Paolo Spriano foi a primeira vez em que a 

“linha do governo soviético” se viu em “colisão clamorosa com o desenvolvimento de 

experiências e o patrimônio de ideias amadurecido por ‘seções’ essenciais do 

movimento comunista na Europa”. Isto teria contribuído para o surgimento de uma crise 

terminal na Internacional (Spriano, 1988 p.156). 

No final de 1941, com o pacto rompido pela Alemanha nazista, a linha da IC 

sofreu nova reviravolta. A guerra passou a ser considerada uma união antifascista pelos 

direitos democráticos. Outra política tornou-se, então, necessária, com o fortalecimento 
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das seções nacionais para resistência nos países ocupados e para o apoio aos governos 

aliados. 

Com a vitória da Batalha de Stalingrado em 1943 e a virada da guerra, a URSS 

passou a pensar na reorganização do mundo pós-guerra. Nessa nova conjuntura a União 

Soviética se consolidou como uma grande potência mundial que entendia a necessidade 

de se relacionar com as outras potências. A IC, organização cujo objetivo era a 

revolução internacional tornou-se, dessa forma, um empecilho. Assim, em 22 de maio 

de 1943, a Internacional Comunista foi dissolvida a partir de um comunicado de 

Moscou. 

Nesse período ganhou peso uma política pelo fortalecimento de um “duplo 

patriotismo” nos militantes dos partidos que representavam antigas seções da 

Internacional (Blum apud Spriano, op.cit. p. 143). Um patriotismo relacionado ao país 

de origem do partido e ao país do socialismo, a URSS. Esse sentimento, que 

progressivamente substituiu o internacionalismo, marcou fortemente o comunismo 

brasileiro. 

 O Partido Comunista do Brasil (PCB) foi fundado em março 1922, e tornou-se, 

em abril de 1924, seção da Internacional Comunista no Brasil. Sua criação se deu em 

um contexto de crescimento da organização operária no país. O Congresso Operário, 

realizado no Rio de Janeiro, em 1906, fortemente influenciado pelo 

anarcossindicalismo, resultou na criação da central sindical Confederação Operária 

Brasileira (COB). A COB publicou A Voz do Trabalhador, importante periódico que 

alcançaria mais de 70 números, entre 1908 e 1915. (Matos, 2009, p. 53) 

 O final da primeira década do século XX viu um grande aumento das greves e 

manifestações dos trabalhadores. Entre 1917 e 1920, foram registradas noventa greves 

no Rio de Janeiro, contra 17 nos quatro anos anteriores, além da importante greve geral 

de São Paulo, em 1917. (Idem, pp.53 e 55). 

 Além das greves, manifestações públicas contra a I Guerra Mundial, “a carestia 

e o alto custo de vida” eram crescentes, como o Congresso de Paz em 1915, e o apoio 

dos periódicos operários à Revolução Russa. Em 1918, militantes anarquistas são presos 

com um plano de uma insurreição no Rio de Janeiro, o plano consistia em greves e 

tomadas de quartéis, prefeitura, câmara e do Palácio do Catete, com a criação de um 

Conselho de Operários e Soldados (Idem, p.57). 
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 Praticamente simultâneo à criação do PCB houve o Levante do Forte de 

Copacabana, de 5 de julho de 1922. O movimento que surgiu a partir dessa rebelião foi 

conhecido como tenentismo. Seu objetivo era promover, pelas armas, reformas 

modernizadoras no exército e no país. Em 1924, ocorrem levantes em vários quartéis do 

Rio Grande do Sul, entre as lideranças destes movimentos estava o capitão Luís Carlos 

Prestes. Em 1925, as tropas de Prestes se unem às do major Miguel Costa, fazendo 

surgir a Coluna Miguel Costa-Prestes, que durante quase dois anos “percorreu 

aproximadamente 25 mil quilômetros e atravessou 14 estados da federação” (Pandolfi, 

2007, p. 224). 

 A Coluna, entretanto, precisou sair do país e Luís Carlos Prestes, em 1927, foi 

procurado por Astrojildo Pereira, começando o processo que terminou com sua 

conversão ao comunismo e ao PCB. 

 Em 1927, o PCB lançou o Bloco Operário e Camponês (BOC), uma frente 

eleitoral que conseguiu eleger nesse ano um deputado, Azevedo Lima, e em 1928 dois 

intendentes, Otávio Brandão e Minervino de Oliveira. 

 Neste processo de aproximação com líderes tenentistas e valorização da 

estratégia eleitoral, em 1929, o PCB convidou o “Cavaleiro da Esperança” – como Luís 

Carlos Prestes ficou conhecido – para ser seu candidato à presidência da república. Mas, 

tanto o partido comunista quanto o “tenente” passaram por mudanças que atrasariam 

essa união mais alguns anos. 

 As transformações no comunismo internacional interromperam a estratégia dos 

comunistas brasileiros. Como forma de garantir que as mudanças determinadas pelo VI 

Congresso se efetivassem na América Latina, a IC convocou a Conferência dos Partidos 

Comunistas da América Latina e Caribe. A política do PCB foi diagnosticada como um 

desvio de direita, “o BOC era uma organização deletéria, o contato com os tenentes, 

subserviência aos caudilhos pequeno-burgueses” (Vianna, 2007 p.335). 

 O ano de 1929 trouxe também a crise econômica para o Brasil. Com uma 

economia baseada na exportação de produtos primários, como o café, o Brasil foi 

gravemente afetado pela Grande Depressão. Nesse contexto de crise, foi criada a 

Aliança Liberal, pelas elites políticas e econômicas de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, em oposição à escolha de Júlio Prestes como sucessor do presidente da República 

Washington Luís, ambos paulistas.  
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 Com a derrota de Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, nas eleições 

presidenciais de março de 1930, um movimento armado derrubou o governo 

Washington Luís em outubro do mesmo ano, na manobra conhecida como Revolução 

de 1930 e instaurou um governo provisório sob a presidência de Getúlio Vargas.  

 O PCB analisou o quadro político como uma disputa entre o imperialismo 

americano (que apoiaria Vargas) e o inglês (representado por Washington Luiz), além 

de um movimento de defesa da burguesia contra os movimentos de massa. A frase do 

então presidente de Minas Gerais, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, “façamos a 

revolução antes que o povo a faça”, sintetizaria o caráter da “Revolução de 1930” 

(Carone, 1982 p. 111). 

  Com a chegada de Vargas ao poder, entretanto, “a temperatura política subiu, a 

capacidade de levar a sério as questões teóricas mais abstratas decresceu” (Konder, 

2009 p. 227). Se nos anos vinte houve uma tentativa do PCB de analisar a realidade 

brasileira a partir do marxismo, nos anos trinta “discutir questões filosóficas era perda 

de tempo (...). Tudo parecia girar em torno da URSS: os inimigos a atacavam e 

difamavam; aos comunistas cabia defendê-la” (Idem). 

 Apesar disso, o PCB passa a exercer crescente influência nos movimentos 

sociais e sindicais a partir de 1930. A crise econômica, o crescimento do fascismo em 

todo mundo e as profundas transformações políticas nacionais causaram uma 

efervescência política, resultando no nascimento e crescimento de diversas organizações 

políticas, assim como das primeiras dissidências do PCB. 

 No final dos anos vinte e inicio dos anos trinta surgiu uma importante 

dissidência do PCB de origem sindical. Em 1928, os dois principais organizadores e 

líderes sindicais do partido, Joaquim Barbosa e João Jorge da Costa Pimenta foram 

acusados de privilegiarem os sindicatos de corporação e não as federações sindicais, 

ambos se demitiram de suas funções. Com eles sairiam cerca de 50 militantes, isto é, em 

torno de 1/10 do partido (Marques Neto e Karepovs, 2007 p390). 

 Um ano depois, o PCB participou da mobilização de uma greve de gráficos que 

duraria 72 dias. Essa greve marcou o recrudescimento do Estado diante dos movimentos 

dos trabalhadores, e gerou um grande desgaste no PCB. Não por acaso, é a partir dos 

gráficos organizados na célula partidária 4-R que surge uma nova crítica à orientação 

sindical do PCB e do VI Congresso da IC (Idem, p 395).   
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 As primeiras dissidências ocorrem simultaneamente ao retorno para o Brasil de 

um jovem militante do PCB que aderira ao trotskismo na Alemanha, Mário Pedrosa. Em 

torno dele é formada a organização Grupo Comunista Lenin, que a partir de 1933 se 

tornaria a Liga Comunista Internacional (LCI), composta por grande parte dos 

dissidentes dos anos anteriores. 

 Em 1930 surgiu também um movimento tenentista de esquerda, a Liga de Ação 

Revolucionária (LAR), liderada por Luís Carlos Prestes. A LAR tinha como objetivo  

realizar uma insurreição que colocaria no poder conselhos operários. Mas a organização 

teria pouca duração. Cada vez mais próximo do comunismo da URSS, Prestes fez uma 

autocrítica acerca do caráter pequeno-burguês da LAR e, em novembro de 1931, parte 

para Moscou (Pandolfi op.cit. p. 275). 

 Os anos trinta não viram somente o surgimento de forças da esquerda. No dia 7 

de outubro de 1932, foi fundada a Ação Integralista Brasileira, a organização que mais 

claramente representou o fascismo no Brasil e se tornou o principal antagonista dos 

comunistas durante a década de 30. A luta contra os integralistas tornava necessária uma 

aliança tensa entre o PCB, a LCI e outros socialistas e tenentistas de esquerda. 

 No dia 25 de junho de 1933 foi fundado em São Paulo a Frente Única 

Antifascista (FUA). O PCB resistiu em participar da organização e criou o Comitê 

Antiguerreiro, com o objetivo de não apenas combater o fascismo, mas de evitar a 

guerra e buscar uma “frente única pela base”, o que significava na prática não se aliar às 

organizações socialistas, pequeno-burguesas ou trotskistas (Castro, 2007, p.433). 

 Em 1934, no aniversário de dois anos da Ação Integralista Brasileira, as diversas 

organizações antifascistas, incluindo o PCB, conseguiram se unir para impedir a 

comemoração dos integralistas. O confronto ficou conhecido como A Batalha da Praça 

da Sé, podendo ter chegado à seis mortos e 34 feridos. No dia 11 de outubro, 

consolidando esta união: 

“O Jornal do Povo publicou um Manifesto-Programa da União Operária e 
Camponesa do Brasil, o PCB assinou o manifesto, juntamente com o Partido 
Socialista Proletário do Brasil, a Liga Comunista Internacional, a esquerda do 
Partido Socialista Brasileiro e o Partido Proletário” (Vianna, 2007, p.341). 

 
Esta política se tornou mais forte com a criação, em março de 1935, da Aliança 

Nacional Libertadora (ANL), movimento antifascista e de oposição à Vargas, com forte 

presença tenentista e comunista. A ANL escolheu como seu presidente de honra, Luís 

Carlos Prestes, que retornou da URSS clandestinamente no final de 1934 como membro 
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do PCB. Em 5 de julho  de 1935, Prestes lançou um manifesto que termina com a 

palavra de ordem “Todo poder à ANL!”. 

Em resposta ao manifesto, o governo ordenou o fechamento da organização, em 

11 de julho. Em 23 de novembro, sem uma ordem central, ou uma ação coordenada, 

começaram insurreições em Natal, Pernambuco e Rio de Janeiro. O movimento, 

nomeado pelos seus adversários de Intentona Comunista, foi derrotado em 27 de 

Novembro. (Idem). 

A derrota foi seguida de grande repressão, foram presas centenas de pessoas, 

entre elas o então Secretário Geral do PCB, Miranda; os membros da IC enviados ao 

Brasil, Harry Berger, Elise Berger, Rodolfo Guioldi e Olga Benário e o presidente de 

honra da ANL, Luís Carlos Prestes. 

O PCB tentou se reestruturar na clandestinidade. Em 1937, um grupo do partido 

liderado pelo novo Secretário Geral, “Bangu”, defendeu o apoio à candidatura de José 

Américo de Almeida à presidência, nas eleições que estavam previstas para 1938. A 

política de Bangu sofria uma forte oposição nas bases do partido, cujo porta-voz era o 

dirigente do Comitê Regional de São Paulo (CR-SP), Hermínio Sacchetta. A vitória de 

Bangú, devido ao apoio da IC, foi o estopim para a expulsão de Sacchetta, então 

acusado de trotskista, juntamente com uma significativa fração do CR-SP. 

Em 1937, ao invés das eleições esperadas Getúlio Vargas instaurou a ditadura 

que ficou conhecida como Estado Novo. O PCB denunciou o golpe como fascista, 

acusando-o de ter sido ajudado por Hitler, Mussolini e pelos integralistas (Otávio 

Brandão in Carone, p.209). 

Em 1939, o Birô Político do PCB defendeu o tratado Ribbentrop-Molotov, como 

uma tática necessária para impedir o plano francês e inglês de jogar os países do Eixo 

em uma guerra contra a URSS. O PCB, entretanto, não abandonou a tática de união 

antifascista, “apesar de tal política chocar-se, na prática, com a orientação da IC vigente 

durante o ‘biênio da neutralidade’” (Prestes, 2003). 

Com a quebra do tratado pela invasão alemã à URSS em 1941, o PCB tentou se 

reestruturar ao mesmo tempo em que consolidou uma tática de união com todas as 

forças nacionais contra o fascismo. Em 1942, o Brasil entrou na II Guerra Mundial ao 

lado dos Aliados.  

No PCB foi formada a Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP), 

que manteve contato com Luís Carlos Prestes, então preso. A posição da CNOP foi a da 



47 

 

luta contra o inimigo externo – e não o interno – enquanto durava a guerra. Na II 

Conferência Nacional do PCB, conhecida como Conferência da Mantiqueira, o partido 

adotou a linha da CNOP e Prestes foi eleito Secretário Geral. 

 

2-A busca por uma alternativa ao PCB nos anos 40 

 

Em 1939, no mês de maio, chegou ao Brasil Érico Sachs Czaczkes20, então com 

17 anos, acompanhado de sua mãe Sinaida Czaczkes. Na certidão de nascimento, seu 

nome é Erich Czaczkes, mas, como explica no currículo que escreveria em 1971:  

“Meu antigo sobrenome é de origem ucraniana. Por ocasião da minha 
naturalização posterior no Brasil, em 1955, o meu pseudônimo na imprensa 
‘Sachs’ passou a fazer parte do meu sobrenome. Meu sobrenome é agora 
Czaczkes Sachs. Também tenho o direito de me chamar Érico Sachs. Tenho em 
minha posse um documento a respeito da mudança do meu sobrenome” (Sachs, 
2010).  

Informações sobre os primeiros anos de sua vida no Brasil são muito escassas, 

segundo o próprio Érico: 

“Ficamos no Rio de Janeiro, para onde meu pai seguiu em setembro de 1939. 
Ele morreu pouco tempo depois. Vivi, depois de 1939, mais ou menos 
constantemente no Rio de Janeiro. Aprendi, em seguida – tinha então dezessete 
anos – o ofício de gráfico e trabalhei nele até 1948” (Sachs, 2010). 

 
Durante os primeiros anos da década de 40, morou também em São Paulo e 

militou no sindicato dos gráficos. Em 1942 participou, “durante poucos meses” com 

Paulo Emílio Salles Gomes, Antônio Candido, Antonio Costa Correia, Germinal Feijó e 

Paulo Zingg, de “um pequeno grupo de debate e análise com vistas à luta contra a 

ditadura, ao qual demos por piada o nome altissonante de Grupo Radical de Ação 

Popular (GRAP)” (Candido in Calil e Machado, p. 61).  

Além de funcionar como um grupo de estudos, o GRAP atuava participando em 

manifestações contra Getúlio Vargas, produzindo e distribuindo documentos, que eram 

datilografados por Antônio Candido e Gilda de Mello e Souza, com luvas nas mãos, a 

                                                           
20

 Neste trabalho optei por usar sempre Érico Sachs, mesmo quando referido ao período anterior à 

1955, exceto quando reproduzimos citação a seu respeito. 
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conselho de Hermínio Saccheta, para esconder digitais 21. Eles se reuniam em uma casa 

do tio de Antônio Candido, em Higienópolis. 

Apesar da curta duração e dos poucos membros, Antônio Candido explica a 

importância do GRAP no período:              

“O nosso grupo, antigo GRAP e grande número dos companheiros da Frente de 
Resistência, podia se caracterizar do seguinte modo: ‘Somos socialistas, somos 
contra o stalinismo, mas não somos contra o comunismo’. Acho que fomos o 
primeiro grupo de esquerda em São Paulo que afirmou uma posição socialista 
independente: nem stalinista, nem trotskista, democrática, mas 
revolucionária”. (Candido in Teoria e Debate, n.2, 1988). 

 
 O grupo reuniu jovens de formação e objetivos diversos. Paulo Zingg era 

nacionalista, tinha sido integralista e, no período, aproximava-se de um “tenentismo de 

esquerda”; Antonio Costa Correia era ex-militante da Juventude Comunista, afastado 

por causa do pacto Ribbentrop-Molotov; Germinal Feijó vinha do movimento estudantil 

da Faculdade de Direito; Antônio Candido era estudante de Ciências Sociais da USP, 

próximo do trotskismo e muito influenciado por Paulo Emílio Salles Gomes (Idem, 

p.62); Paulo Emílio Salles Gomes era estudante de filosofia da Universidade de São 

Paulo, atuante na Juventude Comunista desde 1934, foi preso pela onda de repressão 

após os Levantes de 1935, fugiu em fevereiro de 1937 e partiu para Paris.  

 Foram os anos dos “grandes expurgos” e Paulo Emílio encontrou uma Paris 

movimentada por militantes e organizações comunistas de oposição à Stalin, além de 

antifascistas exilados da Itália e da Alemanha. Conviveu com Victor Serge e Andrea 

Caffi22 e teve contato com as atas dos processos de Bukharin. O francês Parti Socialiste 

Ouvrieret Paysan (PSOP) e o espanhol Partido Obrero de Unificación Marxista 

(POUM) tornaram-se suas referências (idem). Segundo Paulo Emílio, foi o momento 

em que ele se deparou com a “descoberta crucial do século— o apocalipse stalinista — 

que ferreteou tantas gerações, também para sempre, e de uma forma que a mesquinharia 

conservadora nunca compreenderá” (GOMES apud Zuin 2001). 

                                                           
21

 Apesar de Antônio Candido citar Gilda de Mello e Souza, então sua noiva, como datilógrafa do GRAP 

não a inclui quando fala dos membros do grupo. Assim como a participação ou influência de Hermínio 

Saccheta no grupo não é comentada. 

22
 Andrea Caffi era russo, de pais italianos, membro da organização Giustizia e Libertà.  Caffi era radical 

opositor do stalinismo. Victor Serge era francês de ascendência russa, militou pelo Partido Bolchevique e 

trabalhou na Internacional sob Zinoviev. Integrante da Oposição trotskista – com quem romperia 

posteriormente –, Serge é preso por Stalin e solto, por pressões estrangeiras, principalmente de 

escritores franceses.  
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 Nesse mesmo período, Érico Sachs também estava em Paris e teria circulado nos 

mesmos grupos que Paulo Emílio Salles Gomes. Nos anos anteriores, Érico passou 

quatro anos na URSS, onde estudou na Escola Karl Liebknecht, “frequentada 

principalmente por filhos de refugiados alemães” (Meyer in CVM, 1009, p16). Em 

1937, juntamente com sua família, foi expulso da URSS por suas relações com a 

oposição bukarinista à Stalin. Obrigado a voltar para a Áustria, onde ficou alguns meses 

antes de ter que fugir novamente, dessa vez para Paris, devido à forte perseguição aos 

judeus (idem). Em Paris, Érico conviveu com August Thalheimer e Heinrich Brandler. 

Também conheceu Victor Serge e militantes do POUM23. 

 Érico Sachs, então com 20 anos, foi descrito por Antônio Cândido como:  

“(...) austríaco, litógrafo, filho de pai austríaco e mãe russa, e morou na Rússia 
até os doze anos. Ele nos contava como era a Rússia, e era um marxista 
ortodoxo e imperial. Mas um marxista independente, como se fosse daquele 
partido comunista alemão. Ele nos dava para ler trabalhos dessas pessoas” 
(Candido apud Souza, 2002, P. 202)24. 

  

 No final de 1943, cinco membros do GRAP se uniram a estudantes de Direito da 

Universidade de São Paulo e formaram a Frente de Resistência (FR). Érico Sachs não 

fez parte desse movimento, como afirma Antonio Candido: “O Eric não entrou, ficou 

sapeando. Ele era leninista revolucionário mesmo!” (Candido in Teoria e Debate, 1988, 

n2), mantendo a militância no sindicato dos gráficos.  

 Ainda segundo Antônio Candido, a Frente de Resistência começou com 

discursos de “puro liberalismo”, mas com a influência dos membros do GRAP, acabaria 

por se declarar “de esquerda” (Candido in Calil e Machado, 1986, p. 62). A Frente de 

Resistência participou dos encontros que deram origem ao partido União Democrática 

Nacional (UDN), “prevista inicialmente como algo bem mais radical do que se tornou” 

(Candido, idem p. 63). A fundação da UDN significou o fim da Frente de Resistência, 

                                                           
23

 Em entrevista ao autor, Sérgio Paiva ex-militante da Política Operária afirma que havia muitas 

histórias sobre possível participação de Érico Sachs na Guerra Civil Espanhola. É possível que Érico Sachs 

e Paulo Emílio Salles Gomes tenham se conhecido já nesse período, quando participavam de círculos 

semelhantes no exílio, mas não encontramos documentos que confirmem essa hipótese. 

24
 Antonio Candido cita entre os autores que Érico os fez conhecer, Thalheimer, Brandler e Walter 

Krivitski. 
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dividindo-a entre aqueles que entraram para a UDN e os que criaram a União 

Democrática Socialista (UDS). 

 A UDS, entretanto, teve vida curta e Paulo Emílio Salles Gomes participou da 

fundação de outra organização, a Esquerda Democrática (ED), criada em 1945. Seus 

principais líderes no Rio de Janeiro foram João Mangabeira, Hermes Lima e Domingos 

Velasco. A ED foi a principal organização que originou o Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) dois anos depois.  

 Antes disso, porém, a Esquerda Democrática já parecia para os militantes que 

vieram da UDS, “uma coisa mais amena, de intelectuais e de classe média” (Gomes 

apud Souza, 2002, p.256). Por esse motivo, Paulo Emílio e Antônio Candido 

procuraram Érico Sachs, e se juntaram novamente a ele por um breve período. Sachs 

liderava um grupo no sindicato de gráficos que publicava um jornal chamado Política 

Operária.  

 Paulo Emílio voltou à França em 1946, não chegando a militar no Partido 

Socialista Brasileiro. Na França iniciou a sua carreira como estudioso e crítico de 

cinema. 

 

3-PCB dos anos 40 até o XX Congresso do PCUS 

 

 

 O governo de Getúlio Vargas trouxe modificações substanciais para a classe 

trabalhadora. Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio 

(MTIC). Em 1931, a lei 19.770 decretou o sindicato oficial, um novo modelo de 

sindicato, único, por categoria e região, sob a tutela do Ministério do Trabalho. Para 

difundir esse modelo, o governo federal vinculou os benefícios das leis trabalhistas à 

filiação aos sindicatos oficiais (Mattos, 2009, p.65). 

 Houve muita resistência das organizações de trabalhadores à nova legislação. 

Tanto comunistas quanto trotskistas e anarquistas foram contra a perda de liberdade de 

organização e o atrelamento dos sindicatos ao Estado, apontando as semelhanças entre o 

sindicalismo varguista e a Carta del Lavoro, documento de 1927, da Itália fascista, que 

submetia as organizações de trabalhadores aos interesses do Estado. 



51 

 

 Com a repressão que se instaurou após o levante da ANL de 1935, entretanto, a 

resistência ao sindicalismo oficial perdeu força. As lideranças dos sindicatos que 

resistiam à nova legislação foram presas ou assassinadas. Entre 1935 e 1942, a 

resistência ao sindicalismo oficial foi derrotada (Idem, p.69). Em 1943, as leis 

trabalhistas seriam reunidas e sistematizadas na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  

 A abertura democrática não trouxe, entretanto, uma reforma na legislação 

sindical de Vargas. Mesmo “as lideranças mais combativas” abandonaram “um discurso 

e uma prática de confronto direto com a CLT” (Idem, p.81). 

 Seguindo a orientação da União Soviética (URSS) de apoio aos governos que 

foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, o PCB apoiou o movimento 

“queremista”. Este movimento defendeu que, na redemocratização, a Assembleia 

Constituinte deveria ser feita antes de novas eleições presidenciais, isto, ainda com 

Getúlio Vargas no poder. Apesar da derrota do movimento, o processo de 

redemocratização trouxe a legalização do PCB. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas foi 

deposto da presidência da República e José Linhares, presidente do Supremo Tribunal 

Federal, assumiu o cargo. As eleições para a presidência da República e para a 

Assembléia Constituinte (senadores e deputados federais) foram realizadas em 

dezembro do mesmo ano. O ex-ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra foi eleito 

presidente da República. 

 O PCB atuou dois anos na legalidade, entre 1945 e 1947, nos quais o partido 

alcançou resultados eleitorais significativos. Com cerca de 180 mil filiados, elegeu, em 

dezembro de 1945, 14 deputados federais e um senador, o seu Secretário Geral Luís 

Carlos Prestes. Dessa forma, o PCB se consolidou como quarta maior bancada do Brasil 

(SILVA e SANTANA, 2007). 

 A despeito das mudanças em curso no cenário internacional, durante o período 

de legalidade, o PCB manteve sua estratégia de “União Nacional em torno do governo e 

contra o fascismo”, adotada desde 1943, no Congresso da Mantiqueira. 

 A política do PCB neste período pode ser exemplificada pelo discurso de Luís 

Carlos Prestes em novembro de 1945, no qual diz: “é preferível, companheiros, apertar 

a barriga, passar fome do que fazer greve e criar agitações, porque agitações e desordens 

na etapa histórica que estamos atravessando só interessa ao fascismo” (PRESTES apud 

SILVA e SANTANA, p. 106, 2007). 
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 Apesar disso, o crescimento do PCB assustou os três maiores partidos (PSD, 

UDN e PTB) que o consideravam um partido conspiratório, que “operava com dois 

programas, um legal e um ilegal” (SILVA e SANTANA, 2007 p. 113). 

 No plano internacional, a partir de 1946, as relações entre URSS e seus aliados 

na Segunda Guerra começaram a se deteriorar. No mesmo ano, deputados comunistas 

foram expulsos do Congresso, na França e na Itália. No Brasil, o rompimento do PCB 

com a estratégia de “União Nacional”, entretanto, só aconteceu após a cassação do seu 

registro, em 7 de maio de 1947 e a cassação de todos os seus parlamentares eleitos, em 

janeiro de 1948.  

 A resposta do PCB à sua dupla cassação foi uma mudança programática radical. 

A partir de então o governo Dutra foi considerado um “governo de traição nacional” 

completamente submetido aos interesses do imperialismo anglo-americano. A ruptura 

com o programa anterior e com as bandeiras defendidas até aquele momento foi 

tamanha, que em 1950, no documento conhecido como “Manifesto de Agosto de 1950”, 

Getúlio Vargas é considerado o “pai dos tubarões dos lucros extraordinários, que já 

demonstrou em quinze anos de governo seu ódio ao povo e sua vocação para o fascismo 

e para o terror sangrento contra o povo25”. 

 Contra o governo Dutra e as “falsas oposições” dos demais partidos, 

considerados ao serviço do imperialismo, o PCB passou a defender a “solução 

revolucionária”. Para levar adiante essa revolução seria organizada a Frente 

Democrática de Libertação Nacional, composta por: 

 

“(...) democratas e patriotas, acima de quaisquer diferenças de crenças 
religiosas, de pontos de vista políticos e filosóficos, homens e mulheres, jovens 
e velhos, operários e camponeses, intelectuais pobres, pequenos funcionários, 
comerciantes e industriais, soldados e marinheiros, oficiais das forças armadas 
(...)” (In Carone, 1982, p. 108). 

 
 A contradição diante da súbita “radicalização” aumentou após a eleição de 

Getúlio Vargas para presidente da República, em outubro de 1950, criando um 

distanciamento entre a atuação de militantes comunistas – que muitas vezes atuavam em 

alianças com os trabalhistas – e a direção do partido. A manutenção dos ataques à 
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“ Manifesto de Agosto de 1950”. Disponível em 

http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=89:o-manifesto-de-

agosto&catid=1:historia-do-pcb.   
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Vargas nos períodos finais de seu governo, quando este se aproximou do operariado, 

gerou um grande desgaste, intensificado após a chamada “crise de agosto” cujo 

desfecho foi o suicídio do presidente Vargas. 

 A orientação do PCB levou-o ao isolamento e distanciamento em relação aos 

trabalhadores. As críticas internas à direção do partido e a percepção da contradição 

entre a base e o Comitê Central se intensificaram. Essa situação se agravou com o novo 

contexto surgido a partir de 1956, cujo marco, foi o XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS). 

 Depois de mais de vinte anos de hegemonia do stalinismo, profundas 

transformações atingiram os Partidos Comunistas da América Latina, assim como toda 

a esquerda. A morte de Stalin, em 1953, o XX Congresso do PCUS e o fim do 

Kominform em 1956, foram os marcos de uma ruptura com os fundamentos do 

comunismo hegemônico do período stalinista. 

 O célebre Discurso Secreto, proferido em 1956 por Nikita Kruschev, Secretário 

Geral do PCUS, no seu XX Congresso, foi uma extensa denúncia dos desvios e crimes 

cometidos por Stalin durante o período que ocupou o cargo de Secretário Geral do 

PCUS (1922-1953). No discurso, Kruschev apresentou os documentos que 

comprovavam o rompimento de Lenin e Krupskaya com Stalin. Entre estes documentos 

estava a Carta ao Congresso, ditada por Lenin em janeiro de 1923, na qual o criador do 

bolchevismo pede o afastamento de Stalin do cargo de Secretário Geral do partido. 

 A partir de passagens clássicas de Marx e Engels, além de textos e exemplos de 

Lênin, Kruschev atacou o “culto à personalidade”, prática do stalinismo que se estendeu 

por todos os PCs. Também no congresso foram expostos os julgamentos e execuções 

sem provas, com confissões obtidas sob tortura, o terror institucionalizado e o abandono 

da estrutura partidária. Essas práticas, em seu conjunto, passaram a ser consideradas 

como um abandono do materialismo-dialético e do centralismo democrático26. 

 É importante frisar, entretanto, que Kruschev não redimiu as duas principais 

alternativas históricas ao stalinismo – representadas por Trotsky/Preobrajensky de um 

lado e Bukharin do outro. Pelo contrário, defendeu a importância de Stalin no combate a 

essas doutrinas. A denúncia de Kruschev se concentrou na crítica aos expurgos de 1936-
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 O Discurso Secreto de Kruschev no XX Congresso do PCUS . Disponível em: 

https://www.marxists.org/espanol/khrushchev/1956/febrero25.htm. Acesso em 01 de julho de 2014.  
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1938 e ao terror implantado aos “verdadeiros bolcheviques” que lutaram contra 

trotskistas e bukharinistas. 

 Além da crítica ao stalinismo, o XX Congresso marcou uma mudança na política 

externa da URSS e na estratégia dos outros partidos comunistas. A “coexistência 

pacífica” entre os países capitalistas e socialistas foi defendida como o “princípio básico 

da política exterior soviética”. 

 
“Até agora, os inimigos da paz procuram fazer crer que a União Soviética tem 
o propósito de derrotar o capitalismo em outros países, "exportando" a 
revolução. Entre nós, os comunistas, não existem, é claro, partidários do 
capitalismo. Mas isto não significa de forma alguma que nos tenhamos 
imiscuído ou tenhamos o propósito de imiscuir-nos nos assuntos internos dos 
países onde existe o regime capitalista. Roman Roland tinha razão quando dizia 
que 'a liberdade não se exporta, como os Bourbons, em furgões'. (...) Sempre 
afirmamos e continuamos afirmando que o estabelecimento de um novo regime 
social em um ou outro país é assunto interno dos povos desses países. Tal é a 
nossa posição baseada na grande doutrina marxista-leninista”27.  

 

 

4-Érico Sachs e a Nova Esquerda 

 

 As revelações e mudanças decorridas do XX Congresso resultaram em uma crise 

no comunismo internacional. No PCB, as discussões durariam dois anos antes que uma 

resolução oficial fosse publicada pelo partido. A desestalinização encontrou uma 

conjuntura propícia à reformulação do marxismo e da esquerda, especialmente na 

América Latina. O processo de descolonização na Ásia e na África e o Congresso de 

Bandung (1955), que reuniu 29 países, colocaram o Terceiro Mundo como agente a ser 

considerado em um mundo até então bipolar. Como consequência desse movimento, em 

1961 foi criado o Movimento dos Países Não Alinhados, com a presença da Iugoslávia 

socialista. Por fim, a cisão entre a República Popular da China e a União Soviética, 

retirou definitivamente desta o posto de capital inquestionável do socialismo. 

 Entre os acontecimentos da primeira metade da década de 50, um em especial 

marcou a esquerda revolucionária na América Latina: o golpe de Estado na Guatemala 

financiado pelos Estados Unidos da América, em 1954. O principal motivo para o golpe 
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  Informe sobre a atividade do comitê central do PCUS ao XX Congresso do partido. Disponível em 

http://www.marxists.org/portugues/khrushchev/1956/congresso/cap01.htm .  Acesso em 01 de julho 

de 2014. 



55 

 

que derrubou o presidente Jacobo Arbenz, do Partido Guatemalteco do Trabalho (PGT), 

teria sido a desapropiações de terras da multinacional americana United Fruit Company.  

O mais importante acontecimento para o desenvolvimento de uma Nova 

Esquerda na América Latina, entretanto, foi a Revolução Cubana em 1959. A 

independência do Movimento 26 de julho (M-26-7) em relação aos comunistas era 

conhecida. O Partido Socialista Popular (nome do PC cubano naquele momento) foi 

contrário ao ataque de Moncada, em 26 de julho de 1953. Da mesma forma, em 1957, 

considerou o movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro como aventureiro. 

Apenas em 1958 o PSP se juntou ao M-26-7 na luta contra Batista (Lowy,  pp. 38 e 39). 

  Michael Lowy sintetiza bem a relação entre duas das principais novidades da 

Revolução Cubana, o movimento que a realizou e a sua transição para o socialismo de 

forma ininterrupta: 

  
“O fato excepcional da Revolução Cubana é que toda uma equipe política de 
origem pequeno-burguesa, inspirada por uma ideologia jacobina e pelas ideias 
de José Martí, passou para o campo do proletariado e tornou-se marxista em 
uma “metamorfose ideológica” coletiva verdadeiramente sem precedentes. Foi 
a determinação de realizar plena e incondicionalmente as transformações 
democráticas radicais que levaram Fidel e a esquerda do Movimento 26 de 
Julho a descobrir na revolução socialista o único caminho capaz de realizar 
essas tarefas históricas” (Lowy, idem p 44). 

 
 Ao começar as reformas anti-imperialistas, em um mundo dividido, o governo 

revolucionário de Cuba percebeu a necessidade de romper com o capitalismo.  As 

fórmulas dos PCs não funcionavam, as “burguesias nacionais encontram-se tão 

intimamente ligadas ao imperialismo que elas combaterão diretamente as forças 

populares” (Guevara 1980, p 46). A conclusão modificava o caráter da revolução latino-

americana, “o imperialismo só tem diante de si o socialismo” (Fidel apud Lowy, p. 44). 

 Outra inovação da Revolução Cubana foi a tática da guerra de guerrilhas. No 

caminho da revolução antiimperialista em direção ao socialismo, o princípio de 

“transição pacífica” permaneceu estranho aos revolucionários cubanos. 

A tática do foco guerrilheiro propagada por Fidel Castro, Ernesto “Che” 

Guevara e Regis Debray, foi exportada como a fórmula geral da revolução latina 

americana: “A possibilidade do triunfo das massas populares na América Latina aparece 

claramente sob a forma de uma guerra de guerrilhas efetuada por um exército de 

camponeses, que destrói totalmente a estrutura do antigo mundo colonial” (Guevara, 

op.cit. p 45). 
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 Influiu para essa exportação o caráter internacionalista assumido por Cuba, 

principalmente no que se relacionava aos países latino-americanos. Símbolo desse 

internacionalismo era o comandante Ernesto “Che” Guevara, médico argentino, 

comandante de coluna do M-26-7, que exerceu funções centrais no governo 

revolucionário cubano antes de partir para formar a guerrilha no Congo e na Bolívia. 

Para Che: “O internacionalismo proletário é um dever, mas também é uma necessidade 

revolucionária. É o que ensinamos para o nosso povo” (Idem p 61). 

 Todos esses fatores fizeram com que Emir Sader (in Reis Filho et al. 1991) 

caracterizasse a Revolução Cubana como a “legitimação da heterodoxia”, servindo de 

marco divisor para a quebra da hegemonia dos PCs enquanto movimento socialista ou 

mesmo vanguarda revolucionária. Essa legitimação significou uma transformação nos 

movimentos comunistas e socialistas, abrindo para a década de 60 e para a América 

Latina uma nova época revolucionária: 

 

Cuba representava a "atualidade da revolução", de que Lukács falava em 
seu Lenin. Era como se estivéssemos condenados à revolução; ou a fazê-la e 
sermos vítimas da sua derrota; ou evitá-la, abandoná-la, mas levando nas costas 
o duro peso de quem se distanciou do movimento histórico fundamental de seu 
tempo (Sader, 2005). 

 

A “atualidade da revolução”, conceito cunhado por Georg Lukács para explicar 

a “ideia principal de Lenin”, “significa que questão do presente – já como questão do 

presente – tornou-se, ao mesmo tempo, um problema fundamental da revolução” 

(Lukács, 2012, p.33). 

A derrota da revolução alemã, em 1923, encerrou a expectativa da revolução, o 

período em que a atualidade da revolução determinou “o tom de toda a época” (Idem, 

p.32). Junto com esta derrota foram derrotados os seus movimentos revolucionários. O 

stalinismo foi produto da derrota, transformou em heresias a Liga Spartakus e o 

luxemburguismo, o trotskismo, o bukarinismo, a oposição de esquerda e de direita. 

Os anos sessenta, com a desestalinização e a revolução cubana, significaram 

para muitos que a revolução voltou a dar “o tom de toda a época”. Foram recuperadas 

ideias e autores antes considerados hereges. Se Luxemburgo e Lenin retornaram ao 

texto de Marx para combater o marxismo ortodoxo da socialdemocracia alemã, uma 

parte da geração dos anos 60 retornou ao texto de Lenin para combater o leninismo 

ortodoxo de Stalin. 
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 Para entendermos as linhas teóricas e o desenvolvimento deste movimento, é 

necessário apresentar alguns teóricos críticos que precederam o debate dos anos 60. 

Caio Prado Junior ocupou, dentro do PCB, uma importante posição de crítico à 

caracterização da economia brasileira como feudal ou semi-feudal, destacando as 

relações mercantis e capitalistas do processo colonial. Prado Jr. entendia “a lógica de 

funcionamento da economia colonial submetida à lógica de acumulação mundial, sendo 

suas formas de produção dominadas pela esfera do capital comercial europeu” (Secco 

apud Pericá e Wider, 2014, p.200). Essa posição apareceu pelo menos desde 1942, em 

sua Formação do Brasil Contemporâneo e é desenvolvida em outras obras como em 

Revolução Brasileira (1966). 

Entre 1955 e 1964, Caio Prado Junior criou a Revista Brasiliense, importante 

espaço sobre o debate do nacionalismo. Além de ter desenvolvido a sua crítica à 

definição veiculada pelo PCB da economia brasileira como feudal, Prado Jr. criticou 

fortemente os governos Kubitscheck e Goulart, quando ambos eram apoiados pelo 

Partido Comunista. Autores não alinhados com o PCB tiveram espaço na Brasiliense, 

como Michael Lowy e Octavio Ianni. 

Outros dois historiadores marxistas tiveram pioneiro e importante papel na 

crítica às concepções dos Partidos Comunistas acerca da existência de um “feudalismo 

latino-americano”. Foram o argentino Sergio Bagú e o chileno Marcelo Segall. Em sua 

obra de 1949, A economia da sociedade colonial, Bagú defende que “a metrópole cria a 

América Ibérica para integrá-la ao ciclo do capitalismo nascente, não para prolongar o 

ciclo feudal agonizante” (Bagú apud Lowy, 2006, p41). Um dos argumentos de Segall, 

em Desenvolvimento do capitalismo no Chile (1953) se apoia “na importância da 

mineração, uma indústria tipicamente capitalista, no sistema colonial” (Segall apud 

Lowy, op.cit. p 41). 

 O militante marxista equatoriano Manuel Agustín Aguirre, fundador do Partido 

Socialista do Equador, e durante anos secretário geral deste partido, era um crítico 

radical da possibilidade de uma revolução burguesa na América Latina, que superaria o 

atraso “feudal”. Para ele, a revolução na América Latina só poderia ser socialista 

(Lowy, op.cit. p. 203).  

 Um dos mais importante dos predecessores dos debates da nova esquerda dos 

anos 60, entretanto, foi Sílvio Frondizi. Nascido em 1907, de uma família de classe 
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média de migrantes italianos, dois dos seus 13 irmãos se tornariam bastante conhecidos, 

Arturo Frondizi como presidente da Argentina (1958-1962) e Risieri Frondizi como 

filósofo e reitor da Universidade de Buenos Aires (UBA)28. 

 Silvio Frondizi teve uma trajetória incomum em comparação com outros 

militantes marxistas, pois se aproximou do marxismo pelo trabalho intelectual na 

academia. Após ter publicado um trabalho sobre o pensamento político de John Locke 

(1943), enquanto ensinava “teoria política” na Universidade de Tucumán, Frondizi se 

aproximou cada vez mais do marxismo. 

 Sua primeira obra assumidamente marxista foi publicada em 1946 (aos 39 anos), 

La evolución capitalista y el principio de soberania. Este artigo iniciou uma polêmica 

entre Frondizi e o dirigente comunista Rodolfo Ghioldi. No ano seguinte, Frondizi 

escreveu La integración mundial, última etapa del capitalismo, lançando as bases de 

sua teoria. Em 1957, lançou em dois volume A Realidade Argentina, que será 

considerada sua obra mais importante. 

 O marco da sua trajetória como militante marxista foi a criação do grupo que 

será considerado a primeira formação da Nova Esquerda: o grupo Praxis, 

posteriormente conhecido como Movimiento de Izquierda Revolucionario- Praxis 

(MIR-P). A organização publicou os periódicos Revolución (1955-1960) e Movimiento 

(1961)29. Em 1960, Frondizi viajou à Cuba e teve longas conversas com Che Guevara, a 

quem ele teria proposto a criação de uma nova Internacional, desligada da III e da IV.  

 Em sua contribuição teórica Frondizi, defendeu que o capitalismo teria entrado 

em uma terceira fase. Para ele, a primeira fase seria a da “competição nacional”, 

estudada por Karl Marx. Nessa fase do capitalismo há a defesa da livre concorrência e 

uma acentuação das nacionalidades. A livre concorrência mais o fortalecimento dos 

Estados nações modernos, entretanto, geraram monopólios, criando sistemas 
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 As informações biográficas sobre Silvio Frondizi foram tiradas do site do Centro de Documentación e 

Investigación de la Cultura de Izquierdas em Argentina, 

http://www.cedinci.org/fondos/04_Fondo_Silvio_Frondizi.htm . Acesso em 07/05/2014. 

29
 O nome MIR seria uma marca das novas organizações marxistas revolucionárias que surgiriam nos 

anos 60 e 70 na América Latina. Além do argentino, serão importantes o MIR venezuelano, 

guatemalteco e o mais conhecido, o chileno, ao qual se integraria Ruy Mauro Marini, durante seu exílio. 

Segundo, Moniz Bandeira (2014) a idéia inicial era que ORM-POLOP também adotasse o nome 

Movimento de Esquerda Revolucionário.  
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imperialistas nacionais. Assim foi formada a segunda fase do capitalismo, o capitalismo 

monopolista estudado por Lenin (Frondizi 1957, pp. 18, 19 e 20).  

 Na segunda fase, apesar das contradições dentro das nações parecerem atenuadas 

pela adoção de maior planejamento econômico, houve uma intensificação da disputa 

entre as nações imperialistas por matérias primas e mercados para a exportação de 

capital. Frondizi defendeu, assim, que o desenvolvimento desigual das potências 

capitalistas concorrentes gerou uma situação nova no capitalismo contemporâneo, o 

qual pretendia ele mesmo estudar. Esta etapa foi chamada de “integração mundial 

capitalista”, cuja principal característica seria a existência de uma potência dirigente, 

integradora do sistema capitalista, os Estados Unidos (Idem, pp. 21,22). Nesse sentido, 

o conceito de Frondizi de “integração mundial capitalista” se aproxima do conceito de 

Thalheimer de “cooperação antagônica”, em um capitalismo dominado por uma 

potência hegemônica, como foi mostrado no primeiro capítulo. 

 Duas teses de Frondizi teriam importantes consequências para a nova esquerda 

revolucionária latino-americana: a forma como ele percebeu o desenvolvimento das 

políticas coloniais e como caracterizou a revolução nos países coloniais e semi-

coloniais. 

 Na fase da sua “integração mundial” o capitalismo “exige a modificação do atual 

sistema colonial”, na qual o país dominante “cede” o seu domínio político para garantir 

e fortalecer o seu domínio econômico na colônia (Idem, p.23). 

 A “frente mundial capitalista” criada nessa nova fase teria gerado um 

enfraquecimento das contradições entre capital nacional e capital imperialista, com o 

domínio do segundo em relação ao primeiro. Nesta conjuntura não seria possível uma 

revolução democrático-burguesa nos países coloniais e semi-coloniais (Idem, p.24). 

Assim, de acordo com a análise de Frondizi, a revolução nestes países só poderia ser 

socialista. 

 Papel central nesse processo também ocupou a revista Novos Tempos, cujo 

primeiro volume saiu em setembro de 1957. Dirigida por Osvaldo Peralva a revista 

trouxe em sua estreia, lado a lado, artigos de Agildo Barata, dissidente do PCB, e Luís 

Carlos Prestes. Sua finalidade foi apresentada como a de “aumentar o acervo ideológico 

do movimento de vanguarda e ajudar a superar suas contradições internas, contribuindo 

para que marchem em sentido convergente as várias correntes do pensamento socialista 

no Brasil” (Novos Tempos 1, 1957. Editorial). 
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 A Novos Tempos foi um importante veículo para ampliação dos debates da 

esquerda no Brasil, que nos próximos anos viveria uma grande renovação. Érico Sachs 

participaria desses debates com dois artigos, assinados com o codinome Eurico Mendes. 

 Nos dois artigos o objetivo foi combater a influência do nacionalismo no 

comunismo. Para isso, Érico Sachs diferenciou “nacionalismo” de “comunismo”, 

buscando entender o processo histórico que resultou em sua junção, assim como a 

forma de superá-la. 

 Em “O comunismo nacional nas democracias populares” 30, publicado na 

segunda edição da revista, em 1957, Érico define o comunismo nacional como um 

produto do stalinismo. Para ele, o fim do período revolucionário mundial em 1923, 

gerou a necessidade de uma “acumulação socialista primitiva” para a União Soviética. 

O aumento do peso da burocracia teria sido necessário para a rápida transformação da 

Rússia agrária em uma potência industrial. Entretanto, a partir do momento em que as 

bases industriais foram estabelecidas, com uma classe operária experimentada e uma 

“inteligência” formada pelas universidades soviéticas, a burocratização tornou-se 

desnecessária e prejudicial. Se antes a burocracia representou uma necessidade, a partir 

de então ela se manteria no poder apenas apoiada pelo terror. Podemos ver aqui uma 

análise similar a de Thalheimer, que entendia a URSS como Estado proletário dominado 

por uma burocracia, que a partir da metade dos anos 1930, após a industrialização 

pesada e a coletivização das terras tornou-se prejudicial para o desenvolvimento 

socialista. 

 A passagem desse sistema para os outros países socialistas, submetidos à URSS, 

teria sido a confirmação desse erro: 

Os planos de produção das fábricas Zeiss, na Alemanha Oriental, tinham de ser 
aprovados por Moscou. Os operários da SKODA, na Tchecoslováquia, deviam 
ter tão pouca voz ativa na administração da sua empresa como os seus colegas 
nos Urais. Os métodos da acumulação primitiva foram implantados em países 
que, devido às suas tradições industriais, dispunham de uma base de saída mais 
elevada para iniciar uma produção socialista. 

 
 Para Sachs, a adoção, por alguns países, de um comunismo nacionalista teria 

nascido da necessidade de resistência ao stalinismo, e seria superado pela sua própria 

vitória. As Democracias Populares, uma vez que conquistassem sua autonomia, 

                                                           
30

 Texto disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/O-comunismo-

nacional-nas-democracias-populares.pdf. Acesso em 05/07/2014. 
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poderiam retornar ao internacionalismo, programa original do comunismo.  Sachs 

conclui que o Comunismo Nacional tem sua explicação histórica como reação ao 

stalinismo. O artigo ataca o nacionalismo defendido pelo PCB, esse não contendo o 

caráter de oposição das Democracias Populares. 

 No segundo artigo de Érico Sachs publicado em 1958, na quarta edição da 

revista Novos Tempos, O movimento revolucionário brasileiro na encruzilhada31, o seu 

objetivo foi mais ambicioso. Nele, Érico atacou diretamente os problemas de princípio 

existentes na relação entre “nacionalismo” e “comunismo” e esboçou uma estratégia 

para o movimento revolucionário no Brasil. 

 O texto começou com a constatação de uma crise no comunismo internacional 

que duraria trinta anos. Essa crise foi causada pela tentativa de transplantar o modelo do 

movimento comunista russo, isto é, o “bolchevismo”, em países que viviam uma 

realidade muito diferente. 

 Nesse sentido, para Sachs, a Internacional Comunista deveria ter tido como 

função a formação de uma vanguarda autônoma, capacitada a aplicar o método marxista 

à realidade de cada país32. A simples exportação dos resultados da aplicação destes 

métodos à realidade russa, não respondia à necessidade dos demais países. Para ajudar 

na formação das vanguardas que liderariam as revoluções “eles tinham de respeitar as 

formas de organizações e de lutas, que as diversas classes operárias criaram, dando-lhes 

um conteúdo revolucionário” (Idem). 

 Os fracassos causados pela tática da bolchevização dos PCs geraram uma 

mudança estratégica na IC: “Já que a Internacional não fazia revoluções, ela devia servir 

de outro modo. Tornou-se um braço prolongado da diplomacia soviética”. É a partir do 

VI Congresso da IC, em 1928, que esse processo se cristaliza. Foi determinada a 

colaboração dos partidos comunistas com uma “burguesia progressista” que poderia ser 

aliada da URSS em caso de guerra contra a Alemanha nazista. Na luta contra o fascismo 

“o patriotismo nos países capitalistas foi reabilitado e a luta de classe congelada”. 

 A principal novidade do artigo de Érico Sachs, entretanto, está na sua análise dos 

“efeitos no Brasil” da crise do comunismo. Para ele, o PCB não aplicou o marxismo à 
                                                           
31

 Disponível em https://www.marxists.org/portugues/sachs/1958/01/movimento.htm. Acesso em 

05/07/2014. 

32
 Crítica similar à elaborada por Thalheimer e pela Oposição de direita como vimos no primeiro 

capítulo. 
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realidade brasileira, sendo esta ainda a tarefa básica a ser realizada pelos 

revolucionários. Isso pode ser iniciado retornando-se ao “leninismo”, entendido como o 

marxismo aplicado à era do imperialismo. 

 Segundo Érico Sachs, sem tradição comunista (ou socialista) anterior ao PCB, os 

operários brasileiros não atingiram uma consciência de classe que levasse a eles uma 

atuação política independente. Ao pregar a colaboração de classes, o Partido Comunista 

não diferenciou claramente os objetivos do proletariado e dos da burguesia e abandonou 

o papel de levar à consciência de classe ao operariado. Sem enxergar a possibilidade de 

uma atuação política autônoma, o operariado “fornece a base eleitoral do chamado 

'populismo', seja de cor getulista ou ademarista, sob uma liderança latifundiário-

burguesa, dispondo de uma vida sindical incipiente, sob o controle do Ministério do 

Trabalho” (idem). 

 A tarefa dos comunistas, portanto, deveria ser a da luta pela independência da 

classe operária. Da conscientização da classe como um “todo político orgânico”, com 

objetivos próprios e opostos aos da burguesia. A união com os nacionalistas pode ser 

feita com sucesso na luta contra o imperialismo apenas se a classe operária tiver plena 

consciência da diferença que os separa, e não se confundir com eles no processo da luta: 

“Existem nacionalistas e existem comunistas, mas o que não é possível é abraçar as 

duas correntes ao mesmo tempo. Os companheiros que não compreenderam isso, não se 

deram simplesmente ao trabalho de estudar o comunismo como teoria”. 

 Com essas conclusões, Sachs propõe uma questão: se Lenin foi capaz de se 

decidir por uma cisão quando estava em situação bem mais precária que o movimento 

comunista atual, por que no Brasil, “este passo decisivo” não foi tomado? A estratégia 

esboçada neste artigo seria desenvolvida posteriormente pela ORM-POLOP: Seria 

preciso aglutinar e organizar as cisões do PC, mantendo uma disciplina partidária para 

criar um novo partido revolucionário com a linha estratégica da luta pela independência 

de classe. 

 As discussões que foram travadas no período, entretanto, não resultaram em uma 

grande cisão no interior do PCB ou em uma reformulação de sua linha política para uma 

postura revolucionária. Pelo contrário, a defesa da “coexistência pacífica” e da 

colaboração de classes deram o tom das mudanças que iriam ocorrer no PCB. O 

documento que sintetizou estas mudanças foi “A Declaração sobre a política do PCB”, 

de março de 1958, conhecida como “Declaração de março de1958”, cujas teses seriam 
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reafirmadas no V Congresso do PCB, em 1960. Para dar força às novas teses, Prestes 

reapareceu, depois de uma década sem se reunir com o Comitê Central, e reforçou o 

documento. 

 A Declaração parte da análise do crescimento do capitalismo no Brasil, tanto na 

cidade como no campo. Este crescimento teria possibilitado o surgimento de uma 

“burguesia interessada no desenvolvimento independente e progressista da economia do 

país” (in Carone, p.177). A burguesia nacional emergente entraria em choque com o 

imperialismo norte-americano e com os setores interessados na manutenção das relações 

feudais e semi-feudais presentes no campo. Ainda segundo o documento, essas duas 

forças burguesas (nacional e imperialista ou entreguista) comporiam o governo 

Kubitschek. Na Declaração o PCB reafirma que a “revolução no Brasil, por 

conseguinte, não é ainda socialista, mas antiimperialista e antifeudal, nacional e 

democrática” (in Carone, p. 184). A tática defendida pelo PCB é formação a de uma 

frente única de trabalhadores do campo e da cidade, pequena burguesia urbana, 

burguesia nacional, setores dos latifundiários, e grupos imperialistas contrários aos 

interesses norte-americanos (Idem 185). Foi com base nesse documento que o PCB se 

orientou até 1964. 

 Essa mesma conjuntura parece ter sido fundamental para a filiação de Érico 

Sachs no Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 1959. Para compreendermos a sua 

vinculação a este partido, é necessário entendermos o que ele significava durante o final 

da década de 1950 e o início de 1960.  

 Como vimos, Érico Sachs era próximo do grupo que criou o PSB em São Paulo. 

Além disso, o Partido Socialista atraia diversos militantes não vinculados à linha do 

PCB. Junto com a Esquerda Democrática e a UDS, o PSB agregou os trotskistas e 

luxemburguistas organizados na União Socialista Popular (USP) de Mário Pedrosa, 

entre outros grupos. Além destas organizações, vale ressaltar a entrada de Francisco 

Julião no partido, no início dos anos 50, e a presença do presidente da União dos 

Trabalhadores Gráficos, o também trotskista e fundador do PCB, João da Costa 

Pimenta. 

 O PSB foi um fenômeno novo na política brasileira, aglutinando marxistas 

heterodoxos vindos de movimentos estudantis ou pequenas organizações, estudantes e 

intelectuais, juristas e políticos experientes. Apesar de pequeno, em 1947 o presidente 
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da União Nacional dos Estudantes (UNE) era do PSB e o partido apoiou Jânio Quadros 

em sua campanha à prefeito de São Paulo, participando do seu governo.  

 Em seu manifesto inaugural, o PSB se posicionou como um partido que 

pretendia “realizar suas reivindicações por processos democráticos de luta política”. 

Além disso, o PSB não se considerava nem um partido marxista nem classista, 

afirmando defender a liberdade dos membros de seguir sua “consciência” e lutar não 

por “interesses exclusivos de uma classe, mas por todos que vivem do seu trabalho”. 

(Vieira apud Gustin e Vieira, 2007 p. 168). A partir de 1953, o PSB defenderia como 

lutas políticas centrais a “industrialização e reforma agrária, realizadas sob a liderança 

do Estado”. 

 Mantendo seu projeto de construção de um partido marxista, Érico Sachs, passou 

a travar uma disputa ideológica dentro do PSB. A condição de militância no novo 

partido era limitada. Se, por um lado desfrutava de uma liberdade para discutir 

princípios políticos e tentar expor sua própria visão de marxismo e socialismo, o que 

jamais conseguiria dentro do PCB; por outro, estar fora dos quadros dos comunistas e 

dos trabalhistas custava um preço alto ao militante marxista: além de um programa 

eclético, o PSB estava praticamente isolado do movimento operário. Além disso, Érico 

encontraria a dificuldade de fazer-se ouvir pelos grupos majoritários do partido, 

conseguindo aglutinar apenas setores da juventude.  

 A forma que Érico Sachs encontrou para atuar na luta de classes no Brasil e sair 

do isolamento foi a criação da revista Movimento Socialista, que teve apenas dois 

números lançados em 1958. A revista ajudou a levar as críticas de Sachs e outros 

militantes para fora do estado do Rio de Janeiro, atingindo pequenas organizações e 

militantes igualmente isolados. Os debates evoluíram para a conclusão da necessidade 

de criar uma nova organização:  

 
Em São Paulo existia um grupo, que se considerava luxemburgista, em Minas 
uma Juventude Trabalhista. Os contatos rapidamente se estenderam pelo país 
afora. A Bahia, por exemplo, participou das discussões com dois grupos, um 
em Ilhéus, outro em Salvador. Dentro de pouco tempo, criou-se o consenso da 
necessidade de formar uma organização nacional (Sachs, 1981). 

 
 
 A juventude trabalhista de Minas Gerais era composta principalmente por 

universitários da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre os quais 

Theotônio dos Santos e Vânia Bambirra. Estes participavam de um grupo informal 



65 

 

maior, o qual Hebert de Souza, que ficaria conhecido como Betinho, e Simon 

Schwartizman também integravam. A influência da Revolução Cubana se misturava a 

de marxistas heterodoxos como Sartre e Lefebvre. Entre 1959 e 1960, esse grupo seria 

dividido. Os católicos, liderados por Betinho, que antes atuavam especialmente na 

Juventude Universitária Católica (JUC) se organizaram na Ação Popular (AP), os 

outros, liderados por Theotônio dos Santos e Vania Bambirra na Política Operária. 

 O “grupo” de São Paulo era a Liga Socialista Independente (LSI), fundado em 

1956 por Hermínio Sacchetta, com participação de Emir Sader e Eder Sader, Michael 

Löwy, Alberto Luiz da Rocha Barros, Paul Singer, Maurício Tragtemberg, Renato 

Caldas, Milton Taccolini e Rubens Glasberg (Bandeira, 201433; Sacchetta 1992). 

 Segundo Michael Löwy (in Sacchetta, 1992 p 81.), a LSI contou no máximo 

com vinte militantes que, unidos por um “culto a Rosa Luxemburgo”, publicavam o 

jornal Ação Socialista, de pouca circulação e influência. Ainda segundo Lowy, 

Sacchetta acreditava no luxemburguismo como “a síntese efetiva entre revolução e 

democracia, socialismo e liberdade” (Idem). 

 É importante sumarizar a trajetória de Hermínio Sacchetta após sua saída do 

PCB, para entendermos as posições adotadas pela LSI e entendermos os motivos da 

integração de uma parcela significativa de seus militantes na POLOP. Preso por dois 

anos após sua expulsão do PCB, Sacchetta acabaria por se unir à seção brasileira da IV 

Internacional, o Partido Socialista Revolucionário (PSR) com quem, entretanto, rompeu 

em 1952. Saccheta passou a adotar, então, a perspectiva luxemburguista como apontou 

Löwy. 

 Um dos aspectos centrais do pensamento de Hermínio Saccheta é a crítica da 

visão que coloca a burguesia nacional em oposição ao imperialismo e das táticas daí 

derivadas. Essa crítica já estava expressa em sua “Carta aberta a todos os membros do 

Partido”, escrita em 1938, por ocasião da luta interna no PCB. Nela, Sacchetta acusa 

que Bangu, então secretário geral do PCB, passara de um “sectarismo semi-anarquista” 

para uma posição de “adoração da burguesia nacional”, considerada como a “força 

motriz da revolução brasileira” (Sacchetta, op.cit.p. 60).  Para ele, essa política apagava 
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 A referência  ao texto ainda não publicado de Moniz Bandeira, chamado “Notas Sobre a Polop e Erich 

Sachs”, apesar do texto estar incompleto e com restrições ao seu uso, em e-mail enviado no dia 

23/04/2014, Moniz Bandeira autoriza o uso para este trabalho. 
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as “fronteiras” entre as classes, e atrelava o proletariado àqueles que eram os “mais 

estreitamente ligados ao imperialismo” (Idem). 

 Em 1956, a Declaração de princípios da LSI, afirmou que a conjuntura vivida no 

período era a de desaparecimento do “capitalismo clássico” e surgimento do 

“Capitalismo de Estado” (in Carone, 1981 p.68). Seguindo “as leis internas” do seu 

desenvolvimento, “a livre concorrência gera monopólio” tendendo a se transformar em 

“monopólio do Estado”, que seria a “derradeira fase do Capitalismo” (Idem). 

 Dessa forma, para a LSI, o “Socialismo tem como inimigos fundamentais, no 

plano econômico, o Capitalismo e, no plano político, o Totalitarismo” (Idem p. 71).  Na 

Declaração de princípios da LSI, totalitarismo e capitalismo de Estado aparecem como 

conectados, sendo este uma “sementeira” daquele (Idem p.72). Assim, para a Liga, 

“alternativa histórica” ao Capitalismo de Estado, como última fase do Capitalismo é o 

Socialismo. Para Sacchetta, nesta conjuntura a dicotomia “Socialismo ou Barbárie” se 

revestia de nova forma “Totalitarismo ou Socialismo” (Idem). 

 Partindo dessa análise, a LSI vai desconfiar das “burguesias nacionais”, vistas 

como progressistas por outros partidos de inserção na classe operária, como o PCB e o 

PTB. Em 1958, o editorial da primeira edição da “Ação Socialista”, órgão da LSI, 

“Frente única burguesa e golpe bonapartista” previa uma “restauração da ditadura 

bonapartista”, desta vez chefiada pelo “general Lott”, então Ministro da Guerra 

(Sacchetta, op. cit. pp. 105, 106). Para a Liga, o governo de Juscelino Kubitscheck 

defendia e implementava uma industrialização para “o imperialismo e seus aliados 

nacionais”. A crise desse projeto faria com que partidos “centristas” estivessem se 

unindo em prol de uma ditadura bonapartista, defendida também pelo PCB. Para se opor 

à essa “frente única burguesa” a Liga propunha uma “frente única das organizações 

operárias políticas e sindicais” (Idem, PP. 106 e 107). 

 Em 1959, o editorial da Ação Socialista, é intitulado “Nem Lott, nem Jânio: por 

uma política de classe”. Nele, a Liga analisa os dois candidatos à presidência da 

República e suas coligações. O marechal Lott tem o apoio dos industrialistas articulados 

no PTB, do PSD além do PCB, e o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, seria 

um representante do “agrarismo latifundiário”, “da classe média liberal”, e das 

“camadas plebeias menos ativas na vida política do país” (Idem, p. 109). O texto é, 

entretanto, uma recusa de ambos, para a Liga, “qualquer dos dois” subordinaria “sua 
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administração aos interesses da burguesia brasileira e de seus sócios imperialistas” 

(Idem, p.110). 

 Além da importante definição da burguesia “nacional” como sócia dos 

“imperialistas”, tese que será defendida e desenvolvida pela Política Operária, o 

editorial da Liga, chama atenção para outro caráter em comum das duas candidaturas, os 

dois candidatos apresentam uma “ausência de compromisso com os partidos e, por 

consequência, a falta de plataforma definida”, assim “eleito presidente qualquer dos 

dois tenderá a evoluir para o bonapartismo” (Idem). 

 A solução proposta pela LSI é “uma política independente contra o capitalismo e 

pelo socialismo, através dos sindicatos e das organizações marxistas revolucionárias” 

(Idem, p.111). 

 

 

 

 

5-A revista Movimento Socialista 

 

 A revista Movimento Socialista é pontada por vários militantes que fundariam a 

P.O. como um órgão aglutinador de  uma esquerda heterogênea e independente que 

estava dispersa. A revista teve apenas duas edições, a primeira publicada em primeiro 

de julho e a segunda em primeiro de dezembro de 1959. Era dirigida por Luís Alberto 

Moniz Bandeira e tinha como representante em São Paulo, Paul Singer, ambos 

militantes da juventude do PSB. 

 A Movimento Socialista se considerava surgida de uma conjuntura de “profunda 

crise” do marxismo, em um “processo de ruptura, de diferenciação, de dispersão e 

reagrupamento, de dissolução e instabilidade orgânica, de reaglutinação e busca de 

novas soluções associativas”. É neste processo que a Movimento Socialista pretendia 

“atuar” e “influir positivamente no seu desfecho” (Movimento Socialista n.1, 1959, pp 1 

e 2). 

 Em seu texto de apresentação, a revista não escondia os debates que foram 

travados na sua formação. Esses debates giraram em torno de um grupo que se 

considerava “amplo” contra um que seria “estreito” (Idem p.2). Os “amplos” defendiam 

a criação de uma revista “aberta a todas as correntes avançadas”, os ditos “restritos” 
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entendiam que isso resultaria em uma simples “adesão” à ideologia burguesa. Para estes 

era necessário: 

 

(...) manter, vigilante e rigorosamente, as posições de classe do proletariado no 
seio do movimento antiimperialista comum, a convicção da necessidade de 
levar às massas, em geral, e à classe operária, em particular, as ideias, as teses e 
os princípios do marxismo (Idem). 

 
 Com a vitória dos “estreitos”, “a separação se tornou inevitável, útil e 

necessária” (Idem). A revista se apresentava como tendo por objetivo criar uma corrente 

do pensamento marxista no Brasil. Ela se declarava, portanto, como uma publicação 

“aberta e francamente marxista”, onde diversas correntes do marxismo poderiam 

participar e debater.  

 Os artigos publicados, inéditos ou republicações de clássicos pouco conhecidos 

no Brasil, deixam claro que a construção desta “corrente de pensamento marxista”, se 

dá pela radicalização do enfrentamento ao stalinismo.  

 Para os criadores da Movimento Socialista, “no capítulo do stalinismo, as águas 

não estão ainda suficientemente divididas”. Essa divisão de águas só poderia se 

completar pela crítica do nacionalismo e da política de aliança de classes da forma como 

propagada pelo PCB. Quando a submissão à política externa da URSS for substituída 

por uma “análise concreta da realidade concreta” brasileira. 

 A revista Movimento Socialista teve uma importância crucial como veículo de 

divulgação e construção das principais teses que serão defendidas pela POLOP. Além 

disso, ela foi um espaço de organização de militantes que se tornariam dirigentes da 

Política Operária desde sua fundação. É necessário, portanto, uma análise 

pormenorizada das duas edições publicadas.  

 Para entendermos melhor o caminho teórico de Érico Sachs na revista 

Movimento Socialista vamos analisar, em primeiro lugar, os artigos de militantes que 

não integram o movimento, mas aparecem na revista. Esses artigos ajudam a inserir a 

Movimento Socialista dentro do movimento comunista internacional, identificando 

partidos, militantes e autores de referência, assim como aqueles com quem a revista 

dialoga. 

 O primeiro destes artigos que aparece, ainda na primeira edição, é o de Rosa 

Luxemburgo, “Estancamentos e Progressos da Doutrina”. Podemos nos perguntar: se o 

objetivo da Movimento Socialista é usar o marxismo para entender a realidade 
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específica brasileira, qual a razão da publicação de um texto de Rosa Luxemburgo em 

seu primeiro número? 

 A apresentação do texto feito pela revista esclarece seus objetivos. Se, para o 

desenvolvimento do marxismo no Brasil, é necessário derrotar de vez o stalinismo que a 

Movimento Socialista considerava ainda presente no PCB, sem se vincular com o 

maoísmo ou o trotskismo, a recuperação de Rosa Luxemburgo era estratégica. Na 

apresentação ao texto foi assinalada a importância de trazer de volta o “clima” dos 

debates do tempo de Rosa e Lênin. É preciso “recuperar aquela liberdade de 

movimentos, revalidar esse destemor intelectual” (Movimento Socialista v.1, 1959, 

p.63). 

Além disso, o conteúdo do texto dialoga com o momento que a revista é lançada 

e a missão a que ela se propõe. “Estancamentos e Progressos da Doutrina”, trata do 

pouco desenvolvimento teórico do marxismo após Marx e Engels. Para Luxemburgo, se 

no domínio econômico “pode se falar mais ou menos (...) de uma construção 

perfeitamente acabada” (Idem, p.64), nos outros aspectos da “doutrina” o marxismo se 

apresenta como:  

 
“(...) um grupo de ideias diretrizes gerais, que permitem a visão de um mundo 
novo, que abrem perspectivas infinitas às iniciativas individuais, que dão asas 
ao espírito para as incursões mais audaciosas em domínios inexplorados” 
(Idem, p. 64). 

 
 Ao lembrar a defesa feita por Rosa Luxemburgo do marxismo como uma 

“doutrina aberta”, uma concepção de mundo não dogmática, Érico Sachs e o grupo da 

revista Movimento Socialista, retomam a crítica ao marxismo oficial do PCB e da 

URSS. Seria o stalinismo como dogma, repetido por todos os partidos comunistas, 

ignorando as diferenças das realidades nacionais, que teria impedido o desenvolvimento 

teórico do marxismo e o desenvolvimento político da classe operária. 

 Outro artigo importante para mapear o marxismo da Movimento Socialista, ainda 

no primeiro número da revista é o “A tragédia do comunismo polonês entre as duas 

guerras”, de Isaac Deutscher34. A apresentação desse artigo, assim como no caso 

anterior, tem como objetivo esclarecer o sentido da sua publicação: “Entre os partidos 
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 Isaac Deutscher (1907-1967), foi um jornalista e escritor polonês, membro do Partido Comunista 

Polonês e da Oposição de Esquerda de Leon Trotsky, com quem rompe na fundação da IV Internacional. 

Deutscher foi biógrafo de Stálin e Trotsky. 
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comunistas que mais sofreram sob o impacto do stalinismo nos anos 30, encontra-se o 

P.C. da Polônia (...)” ( Idem p.67). Dessa forma, a entrevista do comunista polonês 

Isaac Deutscher, que lutou contra Stalin seria, portanto, um documento importante para 

o combate ao stalinismo. Segundo o texto da Movimento Socialista a “crise 

revolucionária do movimento operário foi mundial e somente nesta escala ela poderá ser 

superada” (Idem). Mais um motivo que justificava a publicação do artigo de Deutscher, 

era a comemoração do aniversário de quarenta anos da criação da Terceira Internacional 

e a percepção da necessidade de um balanço de sua atuação. A entrevista sobre o PC da 

Polônia seria uma “peça” para a compreensão da história da Internacional. Na 

apresentação da entrevista  estava dito que foi o próprio Isaac Deutscher liberou a 

entrevista, na íntegra, para a Movimento Socialista. Se isso significa a possibilidade de 

alguma relação política mais próxima com o comunista polonês, é difícil precisar. Não 

irei aprofundar aqui os detalhes da entrevista ou da história do partido polonês. É, 

entretanto, necessário entender o motivo para a questão polonesa ocupar um espaço 

significativo da revista. Além da entrevista do primeiro número, mais dois textos de 

comunistas poloneses serão publicados na segunda edição da revista, Socialismo contra 

Mitologia de Wladislaw Bienkowski e Crítica do Poema para Adultos, de Adam 

Wazyk. 

O Partido Comunista Polonês foi “dissolvido” pela Internacional Comunista em 

1938, após diversas interferências do PCUS, seja para combater o “luxemburguismo”, 

seja para que este estivesse alinhado com a nova política da URSS. O motivo 

apresentado pela IC foi a de que o PC da polonês seria uma “oficina pilsudskista35 e 

trotskista” (Movimento Socialista 1 pp. 90 e 91). No ano seguinte, em 1939, foi 

realizado o tratado Ribbentrop-Molotov, a Polônia foi, então, invadida pela Alemanha 

nazista e, no mesmo mês, pela URSS.  

Com o fim da II Guerra Mundial, a Polônia se alinhou ao bloco soviético, mas 

após a morte de Stalin, em 1953 e a morte do então primeiro-ministro polonês, 

Boleslaw Bierut, a Polônia passou a buscar um caminho mais independente, e para a 

revista: “dentre todas as Democracias Populares, que se rebelaram contra as 

deformações do socialismo é certamente [...] a que mais progrediu no caminho da 
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 Jozef Pilsudki (1867-1935) fundador do Partido Socialista Polonês, presidente da Polônia entre 1918 e 

1922, ditador após o golpe de estado em 1928 até sua morte. 
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desestalinização” (Movimento Socialista 2, 195 p. 82). Dessa forma, por ter sido vítima 

do stalinismo e pela postura que assumiu no processo de desestalinização sem aderir ao 

bloco capitalista, as experiências do movimento comunista polonês seriam centrais para 

o enfrentamento radical do stalinismo proposto pela Movimento Socialista. 

 No segundo número da revista, dois artigos abordaram o tema da Guerra Civil 

Espanhola. A importância de relembrar a revolução derrotada na Espanha e suas 

implicações no contexto do vigésimo aniversário do governo fascista de Franco (1939-

1975) é evidente. Tendo como objetivos a recuperação do marxismo militante e a luta 

contra o stalinismo, a Movimento Socialista entende que: 

A Guerra Civil na Espanha, de certo modo, representa um capítulo final no 
desenvolvimento do movimento operário europeu de antes da guerra. Foi nas 
barricadas da Catalunha e de Madrid, que uma classe operária pegou pela 
última vez em armas (...) Foi na Espanha, também, que morreu a Terceira 
Internacional. (Movimento Socialista 2, 1959 p. 114). 

  
 Os dois artigos – um do jornalista B.D. Wolfe e o outro do dirigente do POUM, 

Andres Nin – denunciam o fascismo e o stalinismo na conjuntura da Guerra Civil. 

Ambos apontam a inércia da Segunda República espanhola em defender a democracia e 

a sua negação em armar o proletariado. Isso evidenciaria que, para a burguesia 

espanhola – dita republicana – o medo de uma revolução socialista seria maior que o do 

golpe fascista.  Mas, é no ataque ao stalinismo que os artigos, especialmente “A 

Natureza da Revolução Espanhola” de Andres Nin, se sobressaem e tornam-se centrais 

para a batalha travada pela Movimento Socialista em 1959. 

 Nin defende que a luta na Espanha, não foi entre “democracia e fascismo”, mas 

entre “fascismo e socialismo”. A Frente Popular, da qual fazia parte o Partido 

Comunista Espanhol, defendeu a tática de que primeiro o proletariado deveria se 

empenhar em vencer a guerra e restaurar a democracia, a luta pelo socialismo viria em 

outro momento. Os “stalinistas” defenderam que a republica popular que seria formada 

com a vitória da democracia, eliminaria a base material do fascismo, mas para o POUM, 

“uma república na qual terá desaparecido a base material para o fascismo, só pode ser 

uma república socialista, uma vez que a base material do fascismo é o capitalismo” 

(Nin, in Movimento Socialista 2, 1959, p.129). A posição defendida pela URSS e pelo 

Partido Comunista Espanhol é considerada pelo dirigente do POUM como uma traição 

da classe e o stalinismo é, afinal, definido como “neo-reformismo”.  
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 A revista Movimento Socialista adotou essa definição e considera que: “A 

revolução socialista da Espanha sucumbiu sob os golpes simultâneos da reação 

monarco-fascista e do neo-reformismo stalinista (...)” (Movimento Socialista 2, 1959, 

p.114). 

 É importante ressaltar, ainda, a presença de Manuel Agustin Aguirre entre os 

autores traduzidos para a segunda edição da Movimento Socialista. Como vimos, 

Aguirre é um importante representante da esquerda revolucionária do Equador, 

desenvolvendo uma crítica radical às teses dos PCs sobre a América Latina. 

No artigo, intitulado A América Latina e o Socialismo, Aguirre defende que as 

colônias desde sua criação “ficaram unidas ao carro capitalista, inseridas no mercado 

mundial como um elo da cadeia do capitalismo” (Aguirre in Movimento Socialista n.2, 

p.37). Dentro do capitalismo mundial, entretanto, tiveram seu desenvolvimento 

“deformado”, desenvolvendo-se como “apêndice do capitalismo exterior” (Idem). O 

processo de independência, em toda América Latina, foi liderado por uma “burguesia 

latifundiária” interessada em manter seus privilégios do período colonial. O resultado 

foi um “arabesco econômico” com características “semi-feudais”, “semi-escravagistas”, 

capitalistas e imperialistas.  

Para Aguirre, levando em consideração o desenvolvimento do capitalismo na 

América Latina e no mundo, esperar por uma revolução burguesa “não é só um 

contrassenso histórico, mas também uma ilusão burguesa e pequeno-burguesa da pior 

espécie” (Idem, p. 43).  O artigo também ataca a posição que coloca as “classes médias” 

como revolucionárias36, e defende que apenas o proletariado aliado aos camponeses 

pode superar a situação de atraso latino-americano, através de uma revolução socialista 

e da criação dos Estados Unidos Socialistas da América Latina (Idem, p 46). 

Para concluirmos a análise dos artigos traduzidos para as edições de Movimento 

Socialista falta o escrito Marxismo e Existencialismo, de August Thalheimer. 

O artigo de Thalheimer, parte de uma crítica ao filósofo vietnamita Tran-Duc-

Thao, para combater os teóricos que querem implementar uma revisão fenomenológica 

do marxismo, isto é, “completá-lo” com o existencialismo, o humanismo ou a 

fenomenologia. Isso significaria, para o autor, um retorno às filosofias burguesas (como 
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 A defesa das classes médias como as classes revolucionárias ganha força na América Latina com a 

criação da Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA), organização peruana, fundada em 1924 

por Haya de La Torre. 
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o humanismo de Feuerbach) ou mesmo, às filosofias que teriam servido de base 

ideológica para o nazismo, Husserl e Heidegger (Thalheimer in Movimento Socialista 2, 

1959, pp 91, 92). 

Para Thalheimer – lembrando a definição de Luxemburgo do marxismo como 

uma doutrina aberta – “o materialismo histórico está apenas no início”. Seu 

desenvolvimento é dificultado pela reação burguesa que “mobiliza todas as suas forças 

intelectuais para combatê-lo” e pelas “tarefas mais imediatas da luta de classes” às quais 

seus teóricos estão envolvidos (Idem p.108). 

 Em um momento de acirramento da luta de classe em que “o traço geral da 

época” se defina na contradição “revolução socialista” e “contra-revolução capitalista”:  

O idealismo apresenta-se com máscara materialista ou semimaterialista. A 
dialética surge de novo, mas com a cabeça no lugar onde Marx e Engels lhe 
colocaram os pés, mais profundamente mistificada que em Hegel, e convertida, 
de método do pensamento racional, em método de apologia do sinistro e 
irracional instinto de auto-conservação de uma classe que é levada a privar-se 
da luz da razão para poder combater a corrente da razão histórica (Idem p.110). 

 Para Thalheimer, não é tentando completar o materialismo histórico com o 

idealismo, com a ideologia da burguesia ou da pequena burguesia, que é possível fazer 

avançar o marxismo, ao contrário, é necessário libertar-se da “chapa idealista”. Para ele, 

existencialismo, humanismo e fenomenologia, são aspectos da ideologia burguesa ou 

pequeno-burguesa, que precisam ser superadas. 

A importância da caracterização e da superação dessas ideologias e do 

desenvolvimento do marxismo para a “queda” da sociedade burguesa, é expressada na 

citação que fecha o artigo: “A queda da púrpura precede a do duque” (Idem p. 113). 

A revista Movimento Socialista traz também artigos de Paul Singer, Izaltino 

Pereira, Luíz Vidal, Hermínio Linhares, e Agripino Soares Thomas, esse identificado 

como pseudônimo de Ruy Mauro Marini (Luce, 2010, p.37). 

 Marini era proveniente da Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) e 

próximo ao professor Guerreiro Ramos, importante teórico do nacional 

desenvolvimento. O artigo na Movimento Socialista seria “o primeiro artigo em que 

Marini expôs sua visão marxista, acerto contas com o desenvolvimentismo” (Idem). Em 

um texto biográfico Marini conta a aproximação com Érico Sachs e a revista 

Movimento Socialista:    

“Isso me levaria, ainda na França, a tomar contacto com o grupo que editava, 
no Brasil, a revista Movimento Socialista, órgão da juventude do Partido 
Socialista (que publicou um artigo meu, onde ajustava contas com o nacional-
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desenvolvimentismo), em particular Eric Sachs, com o qual eu viria a 
estabelecer, a meu regresso, uma grande amizade e cuja experiência e cultura 
política me influenciaram fortemente” (Traspadini e Stedile (org), 2005, p. 63). 

 
 Érico Sachs escreve três artigos para a revista. No artigo “Luís Carlos Prestes e 

seus aliados” critica a política adotada pelo secretário geral do PCB, entendendo-a como 

uma reestruturação da estratégia já defendida entre 1945 e 1947. 

 A atuação do “Cavaleiro da Esperança” é duramente criticada por Sachs. A 

Coluna é considerada um heróico movimento de classe média; a Revolta de 1935, uma 

“quartelada pequeno-burguesa”; a política defendida em 1945, o teria colocado em 

franca oposição às “aspirações do operariado brasileiro”. Retornando do isolamento, 

Prestes apresentaria um programa que só se diferenciava do de 1945 por ter incluído 

setores do latifúndio e imperialistas contrários aos interesses norte-americanos na lista 

de aliados. Nas palavras de Érico Sachs “o que em 1945 ainda era uma tragédia, agora 

não passa de comédia” (Sachs 1994 pp. 62 e 63). 

 O artigo parte de uma análise da conjuntura brasileira, para entender qual 

deveria ser a estratégia de um partido verdadeiramente revolucionário no Brasil. A 

análise parte da relação entre a burguesia nacional, os setores imperialistas e os 

latifundiários. Apesar de existirem interesses antagônicos entre estas classes, elas 

também estariam ligadas por interesses comuns. A burguesia brasileira é apresentada 

como tendo se desenvolvido tardiamente e, apesar do imperialismo frear seu 

crescimento, ela tem muito mais a perder com “uma classe operária em ascensão e que 

procura derrubar o capitalismo em escala mundial” (Sachs 1994 p 64). 

 Diferentemente do que pensava o PCB, a coalizão das classes burguesas e 

latifundiárias parecia ainda mais forte. Ao invés de lutar para o desenvolvimento 

industrial e urbano do Brasil, como afirmava o programa do PCB, a burguesia depende 

das “(...) exportações de produtos agrários que financiam a industrialização do país” 

(Idem p. 65). Tendo se industrializado em uma economia agrícola, praticamente 

monocultora, a burguesia não cortou seus laços com o latifúndio e nem planejaria cortá-

los. 

 No Brasil, nos anos 1950, as chamadas “teorias do desenvolvimento” fizeram 

uma sistematização da ideologia burguesa. Embora neste artigo publicado na 

Movimento Socialista Érico não faz uma crítica sistemática a essas teorias neste artigo, 

ele aponta para um debate com as “teorias do desenvolvimento” que ocupará um espaço 

importante na construção das teses da POLOP. 
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 Segundo Érico Sachs, as teorias do desenvolvimento são apresentadas como 

tendo em comum “o pretender que o crescimento econômico capitalista solucione os 

problemas nacionais, que esse crescimento terá de ser lento e constante (...)”. Para esse 

crescimento se concretizar, entretanto, é necessária “uma colaboração do capital 

estrangeiro”. Por isso, ao manter o caráter de subjugação com relação aos países 

imperialistas – especialmente os Estados Unidos – os desenvolvimentistas não 

apresentam soluções para os problemas sociais ou para a “emancipação do país” (Idem 

p.65).   

 Assim, novamente, Érico reafirma que a situação política da classe operária é a 

de “força auxiliar da burguesia nacional”, sendo base eleitoral dos “partidos burgueses, 

trabalhistas e populistas”. Os operários brasileiros não podem ser considerados nem 

reformistas, como os dos países da Europa ocidental, pois ainda não encaram a política 

enquanto uma classe autônoma. 

 Em “Tendências da Política Internacional”, assinado com o codinome Ernesto 

Martins, Érico faz uma análise de conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial. Como 

vimos, a falta da “análise concreta da realidade concreta” é uma crítica frequente 

apresentada contra o stalinismo e a sua rejeição à teoria. Para Érico Sachs, 

O movimento revolucionário acompanha tradicionalmente a política 
internacional, pois sabe por experiência que essa não é mera soma das políticas 
nacionais. O mercado mundial e o imperialismo criaram uma interdependência 
estreita entre as lutas de classe em escala nacional e internacional a qual atingiu 
uma intensidade inédita depois da Segunda Guerra Mundial (Movimento 
Socialista 2, 1959 p.49). 

  
 O pós-guerra viu o fim da política de “equilíbrio de forças” entre as antigas 

potências imperialistas, sendo que apenas duas potências possuem condições de 

competir e se desafiar, os EUA e a URSS. A disputa não era, entretanto, apenas entre 

duas potências rivais, mas entre dois sistemas diferentes e antagônicos, “o antagonismo 

entre os dois sistemas mundiais tornou-se o fator dominante da atual política 

internacional, ao qual todas as demais contradições estão sendo subordinadas” (idem, 

p.50). Nesta conjuntura a “guerra fria” seria inevitável. 

 Os dois blocos que se formam tem em comum o fato de terem uma só potência, 

economica e militarmente superior à todas as outras, um “escudo” que as protege do 

bloco antagônico. Mas, se no bloco capitalista esta proteção é recompensada por maior 

exploração, o campo socialista, para Érico, é organizado de outra forma: “O que eles 

tem em comum são economias planificadas em processos de integração e que 
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substituem gradualmente a troca de excedentes por uma divisão de trabalho nas suas 

relações mutuas” (idem, p.51). Isso não significa que não exista desigualdade e 

contradições no bloco soviético principalmente porque todos os países que o compõem 

foram marcados pelo stalinismo. 

 Uma das mais relevantes passagens desse artigo é o esforço de definir 

“stalinismo”. Para Érico, “o stalinismo, como fenômeno russo foi o resultado do 

isolamento da revolução proletária no país mais atrasado da Europa” (idem, p.52). Os 

revolucionários russos confiavam que o exemplo de sua revolução seria seguido pelo 

proletariado de toda Europa, desenvolvendo a revolução em escala mundial. Com a 

Europa industrializada e socialista, a Rússia seria apoiada na superação dos seus 

problemas econômicos. Mas com o isolamento da Rússia revolucionária, foi necessário 

realizar sozinha a industrialização necessária para sua própria sobrevivência contra as 

potências capitalistas. O processo de “acumulação primitiva” que era preciso para 

industrializar a Rússia agrária custou um grande preço à revolução. O sacrifício das 

classes operária e camponesa foi enorme, a democracia interna foi completamente 

abolida e a burocracia dominou as esferas do governo e do partido. Foi preciso esperar o 

surgimento de uma nova geração formada na sociedade soviética industrializada para 

que o stalinismo fosse combatido. Apesar de Stalin ter se mantido no poder até sua 

morte, o processo de desestalinização comprova a força que tinha sua oposição. 

 O stalinismo ainda teria sérias consequências com relação aos outros países que 

compunham o bloco soviético, a transplantação do modelo russo em outras realidades e 

a relação de dependência econômica geraram conflitos com a URSS e iniciaram seus 

processos de desestalinização. 

 Junto aos dois blocos, Érico aponta para a existência dos países coloniais ou 

semi-coloniais: “o mundo chamado subdesenvolvido” emerge no pós-guerra como ator 

político. A criação de um mercado mundial, a contradição entre os interesses dos velhos 

impérios coloniais e os interesses dos EUA, o surgimento de uma burguesia e um 

proletariado nos países do “terceiro mundo”, transformaram a situação desse campo. 

 Outro ponto fundamental do texto é a diferenciação entre expansão imperialista 

e expansão socialista. Em 1959, o crescimento dos dois blocos era visível, o mundo 

ocidental via o florescimento do “Estado de bem-estar social” e um grande boom 

econômico, no campo soviético o crescimento e desenvolvimento – além do já 

mencionado processo de desestalinização – também foram consideráveis, o que fez 
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Kruschev considerar em um pacto de manutenção do status quo dos dois blocos, isto é, 

a aceitação mútua de sua existência e dos seus limites.  

 Érico não aposta em um longo período de paz. O texto prevê que uma nova crise 

de superaquecimento atingirá em breve o bloco ocidental aumentando o antagonismo 

entre os dois mundos. 

 Além disso, o crescimento das duas potências tem formas antagônicas. A 

expansão imperialista se dá pelo “domínio do capital financeiro e o consequente 

alastramento desse domínio sobre outros povos de nível de desenvolvimento mais 

baixo” (Idem p. 57). Isso se dá a partir da exportação de capitais que no país de origem 

se tornaram supérfluos, mas não existe capital supérfluo na economia planificada 

socialista. Isso resulta em diferentes interesses políticos, o bloco soviético se volta para 

“regiões capitalistas altamente desenvolvidas, as quais após uma transformação 

econômica socialista possam contribuir para acelerar o ritmo da construção socialista do 

bloco inteiro (...)” (Idem, p. 57). A economia socialista é, necessariamente, mundial e só 

assim ela é capaz de se desenvolver. 

 Mas, para Érico, esse desenvolvimento só tornará mais tensa a relação entre os 

blocos. O momento de “coexistência pacífica”, entretanto, é benéfico aos socialistas. O 

momento é definido como de “reagrupamento de forças” dos marxistas revolucionários. 

 O stalinismo separou a classe operária mundial da URSS, a bolchevização levou 

as características e necessidades russas mecanicamente para outras realidades. Após o 

XX Congresso, uma “efervescência teórica no mundo inteiro (...) faz sentir a existência 

internacional do marxismo militante” (Idem p. 61). 

  A conclusão a que chega Érico é importante para entendermos as suas ações 

neste momento e nos anos seguintes, para ele: “a tentativa de 'falar russo', de ver a 

revolução no Ocidente sob 'óculos russos'” havia fracassado definitivamente “seja em 

sua variante stalinista ou trotskista” (Idem).  

 Uma crítica mais direta ao trotskismo é um dos aspectos mais importantes desse 

texto e o que nos faz entender o tipo de organização e pensamento que a POLOP 

construiria nos anos 60. Era importante restaurar o “clima” de discussões e debates do 

período de Rosa e Lenin, era necessário um retorno ao marxismo revolucionário e a 

análise da realidade concreta de cada país:  

 
“Os trotskistas, por sua vez, reuniram os restos do seu movimento numa 
internacional fictícia, que procura imitar a estrutura e vocabulário do finado 
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Komintern e analisar a realidade da luta de classe sob o prisma das lutas de 
facções no antigo P.C. Soviético” (Idem, p. 61). 

 
 Por fim, a “coexistência pacífica” era vista como importante para dar tempo da 

reorganização do marxismo revolucionário tanto nos países socialistas quanto 

capitalistas. A importância dessa reorganização é central. Para além do antagonismo ou 

coexistência dos dois blocos, a contradição central do sistema capitalista ainda é entre as 

classes operária e capitalista, e a revolução é a única forma de superação do capitalismo.  

 O debate travado pela revista Movimento Socialista proliferaria com a criação de 

uma organização de marxismo militante, que construiria seu programa a partir dessas 

bases.  
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III: Um nome e um programa: Érico Sachs e a Política Operária – 1960-1979 

 

No primeiro capítulo foi abordado o movimento marxista alemão, com o 

nascimento de um marxismo militante que se organizou nas três Internacionais e na 

Oposição Comunista. A proposta de estudar a trajetória e pensamento de Érico Sachs 

orientou o trabalho para um foco maior na Oposição Comunista Internacional e, 

particularmente, no Partido Comunista Alemão - Oposição, organização alemã que 

compunha e, em certa medida, liderava a Oposição comunista dita de “direita”. Foi 

enfatizado, especialmente, o desenvolvimento militante e teórico de August Thalheimer, 

influência maior da formação de Erico Sachs. 

 O segundo capítulo traçou um quadro do movimento comunista no Brasil, com 

as linhas políticas assumidas pelo PCB e as suas consequências para o comunismo 

brasileiro. Neste período o Partido Comunista tornou-se a organização marxista 

hegemônica no país. Entretanto, essa hegemonia foi constantemente tensionada por suas 

dissidências e novas organizações que contestavam a linha oficial do PCB. 

Destaquei a participação de Érico Sachs em algumas dessas tentativas de 

oposição como o GRAP e o PSB, na década de 40, e com a formação de uma esquerda 

revolucionária no contexto da desestalinização e da Revolução Cubana, a partir do final 

da década de 50. 

 Os dois capítulos foram necessários para que fosse possível compreender o 

complexo desenvolvimento do movimento comunista na história brasileira, e, dentro 

desse movimento, fossemos capazes de localizar Érico Sachs. Isto é, entender as 

dificuldades e possibilidades da atuação de um militante marxista não vinculado à III ou 

mesmo à IV Internacional. E como, a partir de 1960, ele pôde participar da criação e 

direção de uma organização marxista de linha estratégica revolucionária.  

 O objetivo do terceiro capítulo não é escrever uma história da Organização 

Revolucionária Marxista – Política Operária (ORM-POLOP), do Partido Operário 

Comunista (POC) ou da Organização de Combate Marxista Leninista – Política 

Operária (OCML-PO). O que este capítulo pretende fazer é analisar a atuação e a 

formulação teórica de um dos seus principais dirigentes.  

O pensamento de Érico Sachs não esgota a contribuição da POLOP na história 

da esquerda brasileira, nem mesmo sua contribuição no nível teórico. Mas, a ausência 
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de um trabalho sobre a obra de Sachs, representa um sério esquecimento na história e 

memória da luta da esquerda revolucionária no Brasil. 

Para compreendermos os aspectos particulares da obra de Sachs, serão 

privilegiados os textos assinados por ele. A obra de um dirigente de uma organização se 

mistura com os editoriais, documentos oficiais, manifestos e panfletos desta. Não será 

possível aqui, analisar o vasto material produzido e guardado pela Política Operária. Os 

documentos não assinados, que aparecerão neste capítulo serão poucos, e foram 

escolhidos dada sua centralidade para a história da organização e compreensão dos 

textos assinados. 

O recorte escolhido para esse capítulo privilegiará determinados períodos em 

relação a outros, o período em que a POLOP lançou uma revista de artigos ao invés de 

jornal, e os momentos de Congresso, especialmente o segundo e o quarto. Isso, 

entretanto, não prejudicará o entendimento e a caracterização da obra de Sachs. 

Estudar esta obra e o contexto em que ela foi possível nos ajudará a entender 

uma parte da história da esquerda no Brasil, com os enquadramentos e esquecimentos 

que a constituem.  

Este capítulo será dividido em três partes, que representam os diferentes 

contextos de militância de Érico Sachs: 1- Os primeiros passos da Política Operária 

(1960-1963); 2- Uma organização clandestina (1964-1969); 3- Prisão e exílio (1969-

1979). 

 

1-Os primeiros passos da Política Operária 

 

 Em 1960 os debates entre pequenos grupos de esquerda, não alinhados com o 

PCB, começaram a gerar resultados. As duas edições de Movimento Socialista 

centralizaram uma discussão que mobilizava vários agrupamentos revolucionários pelo 

país. 

  Coube ao “grupo do Rio”, da Juventude Socialista, a tarefa de convocar um 

congresso para unificar esses agrupamentos em uma organização revolucionária. A 

“Convocatória para o I Congresso da POLOP”, de 24 de julho de 1960, foi redigida por 

Érico Sachs. 
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 A convocatória tem importância central para a compreensão das linhas 

fundamentais da política e da estratégia da POLOP e, principalmente, de Érico Sachs, 

apresentando uma análise da luta de classes no Brasil.  

O texto afirma que a partir dos “debates” feitos, chegou-se à conclusão de que a 

“tarefa principal dos marxistas brasileiros consiste na formação de um partido 

independente da classe operária” (Sachs in CVM 2009, p. 21). Essa tarefa se tornava 

urgente pela falha da “esquerda” (são citados os partidos PCB, PSB, PTB) em exercer 

essa função. Tendo definido a tarefa, a convocatória se propôs a responder como 

construir esse partido e qual forma ele tomaria nas “condições concretas das lutas de 

classe no país”. 

A fundação do partido é vista não como um ato oficial, ritual, mas dentro de um 

processo de lutas dos trabalhadores. Sua criação pressupõe a “existência de um mínimo 

de quadros com experiência revolucionária” e que “esses quadros falem linguagem 

comum, que encarem as lutas de classes sob um ângulo comum” (Idem, pp 22 e 23). 

Essas “premissas” são necessárias para que o partido seja um “organismo vivo” e 

“democrático”. 

 Outra premissa para a criação do partido da classe operária no Brasil seria sua 

composição social. Para Sachs, “não é mais possível levar a sério um ‘partido operário’, 

composto principalmente por elementos da pequena burguesia” (Idem, p 23). Para ser, 

de fato, um partido operário este deveria ser formado por uma maioria de “quadros 

políticos da classe operária” (Idem). 

 Dessa forma, a criação de um partido operário estaria relacionada ao “estado de 

evolução da classe”, isto é, se “a classe em si”, já atua e se organiza como “classe para 

si”, como classe política independente.  

 No processo de criação de autoconsciência do proletariado e da criação do seu 

partido – dois momentos relacionados, mas diferentes da luta da classe trabalhadora – 

Sachs prevê a formação de um “partido de quadros em escala limitada”. Este partido 

seria uma condição para a “criação de um organismo em escala mais vasta”. Mas 

deveria seguir os mesmos parâmetros do futuro partido operário, com “boa 

representação operária, ligada à produção” (Idem p 26). 

 Para Sachs, o operariado brasileiro estava sob “domínio e tutela” da burguesia. 

Essa situação se daria “materialmente” através da “legislação sindical herdada do 

Estado Novo”. No aspecto ideológico, foram “as várias teorias que pregam uma 
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comunidade de interesses entre a burguesia e o proletariado (desenvolvimentismo, 

nacionalismo)” que atrelavam a classe operária à burguesia (Idem p. 24). 

As teorias desenvolvimentistas usariam o “sentimento antiimperialista” dos 

trabalhadores brasileiros em prol da burguesia, reforçando uma “aparente comunidade 

de interesses” entre burguesia nacional e proletariado. Dessa forma, a burguesia 

conseguia inutilizar a luta contra o imperialismo e barganhar uma posição melhor na 

“aliança que conserva com o imperialismo – onde está relegado ao papel de ‘primo 

pobre’” (Idem, p.26). 

 Foram divididos em três pontos, “em ordem de importância”, as tarefas 

imediatas que a organização a ser criada deveria cumprir: primeiro, criar o programa do 

futuro partido operário, através da interpretação marxista da realidade brasileira (idem, 

p 29). Seguindo a clássica citação de Kautsky repetida por Lenin, que define que a 

tarefa da vanguarda é “estudar, propagar e organizar”, Sachs defendeu que, a ausência 

de uma “aplicação do marxismo no Brasil”, fazia com que a “ênfase” da atuação inicial 

fosse o estudo (idem p 28); segundo, o recrutamento de “jovens militantes operários”, 

dada a centralidade da “composição social” na organização, que deveria “dar o 

exemplo, em miniatura, de um futuro partido operário” (Idem p. 29); terceiro, propagar 

as idéias da organização “sobre os setores mais avançados e mais importantes do 

proletariado”. Mesmo que estes não concordassem com essas idéias, o importante é que 

“tomem conhecimento e que se lembrem delas em todas as crises que virão” (Idem 

p.30). 

 Em linhas gerais, este foi o modelo de organização e linha política que a ORM-

POLOP, fundada cerca de seis meses depois, defenderia.  O congresso de fundação é 

realizado em Jundiaí, entre 16 e 19 de janeiro de 1961. Presentes no congresso estavam 

vinte delegados, representantes do Partido Operário Revolucionário Trotskista (POR-T, 

cessão da IV Internacional)37, da Liga Socialista Independente (LSI), da Juventude 

Trabalhista, da Movimento Socialista, do movimento estudantil, além de convidados de 

organizações estrangeiras, entre eles, um membro do Partido Socialista Espanhol, um 

membro do MIR Praxis da Argentina e André Gunder Frank, da Monthly Review38. O 

                                                           
37

 O Partido Operário Revolucionário Trotskista (POR-T) foi fundado em 1953, e le ligava a fração da IV 

Internacional dirigida pelo argentino Juan Posadas. 

38
 A Monthly Review é uma revista socialista independente fundada em 1949, nos Estados Unidos da 

América, seus primeiros editores foram os economistas Paul Sweezy e Leo Huberman. 
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POR-T e uma fração da LSI, incluindo seu principal dirigente Hermínio Sacchetta, não 

se uniriam à nova organização. 

Entre os membros da LSI que fundariam a Política Operária, estavam os irmãos 

Eder e Emir Sader e Michael Lowy; entre os trabalhistas mineiros Theotonio dos 

Santos, Vânia Bambirra e Juarez de Brito; também de Minas Gerais estava presente o 

marceneiro Otavino de Oliveira; vindo da Escola Brasileira de Administração Pública 

(EBAP), no Rio de Janeiro, Ruy Mauro Marini; da Juventude Socialista Paul Singer (de 

São Paulo), Érico Sachs e Moniz Bandeira (Rio de Janeiro). A direção nacional da 

POLOP seria formada “quase sempre” por Érico Sachs, Theotônio dos Santos e Eder 

Sader (Falcão 2012, p.332). 

 Disputas acerca da natureza da organização em sua fundação são reveladoras do 

caráter inicial da PO de aglutinadora de uma esquerda revolucionária, até então 

dividida. Segundo o ex-militante da Política Operária, Ceici Kameyama39, uma dessas 

disputas era se a Política Operária deveria ser uma organização militante, posição de 

Érico Sachs, ou uma “organização que organizasse o debate”, posição de Paul Singer. 

Segundo Singer (in Teoria e Debate n 63, 2005), ele defendia, na época, que a 

Polop deveria “assumir a direção” do PSB, pois “não tinha cabimento ficarmos numa 

organização menor, que pretendia um dia virar partido, quando havia uma legenda que 

tinha uma história etc.”. A posição de Érico Sachs sairia vitoriosa e a ORM Polop seria 

uma organização militante que, como visto na Convocatória, lutava pela criação de um 

partido operário sobre novas bases, não ligado aos até então existentes. 

Outro debate ocorrido foi sobre o programa que a Polop deveria criar. Segundo 

Kameyama, na entrevista citada, foi “defendido, se não me engano, pelo Ruy Mauro, 

não sei se o Eder também”, a necessidade de “produzir um programa da Política 

Operária”. A posição de Érico Sachs, que novamente sairia vitoriosa, foi a da “criação 

de um programa socialista para o Brasil”. 

O projeto vitorioso na fundação da Polop, portanto, foi o de uma organização 

militante, que pretendia, pelas palavras de Vânia Bambirra “criar as condições do 

surgimento de um partido revolucionário no Brasil, (...) não pretendia ser o partido, mas 
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 Ceici Kameyama, em entrevista ao autor, Rio de Janeiro, 12/06/2012.  
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o fator que criaria as condições do surgimento desse partido”40. Essa visão de que a 

organização não faria a revolução e nem criaria o partido revolucionário sozinha, se 

articulava com a deliberação de que o seu programa fosse o programa de transição para 

o socialismo no Brasil e não apenas o programa da Organização. 

Em janeiro de 1962, foi publicado o primeiro número do jornal Política 

Operária. Segundo o editorial “O Nome e um programa”, “o nome foi escolhido para 

um programa de ação”. Um programa defendido por uma “nova esquerda” que 

“propaga as ideias da revolução cubana e que defende os precários direitos 

democráticos quando ameaçados por golpes da direita”  41. 

A partir de cinco pontos o editorial defendia uma esquerda apoiada na classe 

operária, que faria a “integração da teoria socialista na luta diária”, unindo os jovens 

“que estudam os problemas teóricos” aos “operários industriais e rurais num mesmo 

partido”. A ausência de uma aplicação “construtiva” do marxismo na realidade 

brasileira teria feito com que a “velha” esquerda abandonasse os interesses do 

operariado nacional para servir como veículo da “política externa” dos países que 

fizeram sua revolução. 

Para a Política Operária, seria necessário que uma esquerda marxista, sem uma 

“tutela interna ou externa”, lutasse pela revolução socialista no Brasil cujo agente 

principal e dirigente seria a classe operária. 

Entre janeiro 1962 e março de 1964, sairiam pelo menos treze edições da 

Política Operária, entre elas quatro no formato de revista. Antes do golpe de 1964, a 

POLOP realizaria mais dois congressos, o segundo em janeiro de 1963 e o terceiro em 

março de 1964. 

Os artigos assinados por Érico Sachs na revista Política Operária no ano de 1963 

mostram a preocupação com a construção da organização a partir da compreensão do 

seu lugar na história. A revolução cubana, a cisão entre República Popular da China e 

URSS e a posição de independência da Iugoslávia, são compreendidos, por Sachs, a 
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 Documentário Ruy Mauro Marini e a Dialética da Dependência, realização editora Expressão Popular e 

Escola Nacional Florestan Fernandes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ww4_HoY-

UYA. Visualizado em 07/06/2014. 

41
 O Nome e um programa disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2014/01/O-nome-e-um-programa.pdf , acesso em 20 de maio de 2014. Acesso 

05/07/2014. 
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partir do fenômeno da desestalinização e de defesa da revolução em cada um desses 

países. 

Nestes artigos, a desestalinização é analisada como fenômeno integrado a uma 

história dialética da revolução mundial. O stalinismo é caracterizado como a reação da 

URSS ao isolamento de sua revolução e ao surgimento e crescimento do nazi-

fascismo42.  

Para a URSS do “socialismo em um só país”, se os partidos comunistas de todo 

o mundo se mostraram incapazes de realizar sua revolução, estes deveriam “renunciar à 

sua estratégia, tática e linguagem revolucionária” para se tornarem “elementos da 

política externa” da União Soviética. Dessa forma, deveriam apoiar os governos que 

pudessem ser aliados na guerra mundial contra o nazi-fascismo. Assim, Sachs afirma 

que a colaboração de classes não se iniciou com Kruschev, mas com Stalin. 

O stalinismo é, dessa forma, visto como “reação às fraquezas da primeira fase da 

revolução mundial, que do ponto de vista dialético corresponde a uma negação”. A 

superação do stalinismo seria o retorno do leninismo “num nível mais alto”, “a negação 

da negação” (Idem). 

No contexto mundial, Sachs percebeu a desestalinização como dividida em três 

vertentes, a iugoslava, a chinesa e a soviética. Na Iugoslávia, país que começou o 

processo, a desestalinização se traduziu em um movimento de democratização interna 

“com gestão operária nas fábricas”, mas seus limites podiam ser vistos em uma política 

externa que Sachs identificava como “oportunista”. 

Para Sachs, a desestalinização na China atingia um dos aspectos centrais de todo 

o processo. A China combatia a coexistência pacífica entendida como colaboração de 

classes em países capitalistas e, assim, o “restabelecimento do marxismo-leninismo nas 

lutas de classe em escala mundial” (Idem). Apesar disso, o governo chinês não fazia 

uma crítica direta à Stalin e não compreendia o alcance da desestalinização nos países 

ocidentais.  

Na União Soviética, a desestalinização iniciada no XX Congresso do PCUS, em 

1956, é definida por Sachs como um lento combate à burocracia que dominou a URSS 

no tempo de Stalin (Idem). 
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 Política Operária e as divergências sino-soviéticas, disponível em  

http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/Pol%C3%ADtica-Oper%C3%A1ria-e-as-

diverg%C3%AAncias-sino-sovi%C3%A9ticas.pdf. Acesso 05/07/2014. 
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A desestalinização, como entendida por Sachs, não era apenas o fim de um 

período do comunismo internacional, mas um novo período que se fundava a partir de 

novas condições materiais. Essas condições foram: o desenvolvimento da URSS durante 

o período stalinista, no qual o país se tornou a “segunda potência do mundo”; a criação 

de um campo socialista tirando a URSS do isolamento no pós Segunda Guerra Mundial; 

a ampla divulgação do marxismo-leninismo, que tirou o monopólio teórico de Stalin e 

dos stalinistas (Idem). 

Esse monopólio, entretanto, não deveria ser substituído por outro. Para Sachs, 

“as versões” do marxismo-leninismo chinês, iugoslavo e soviético deveriam ser 

consideradas como “teorias influenciadas em grau maior ou menor por uma política 

prática, onde o elemento da política externa não é o menos importante”. 

Sachs defendia que, em curto prazo, os interesses do proletariado no poder 

podem ser diferentes dos do proletariado do mundo capitalista, e que, portanto, “a classe 

operária nacional tem de forjar o seu movimento e a sua vanguarda dentro dos padrões e 

tradições do seu país” (Idem). A resposta de Érico Sachs à tentativa de subordinação a 

um marxismo-leninismo oficial é clara: “Mas nós não somos diplomatas, companheiros. 

Ainda não fizemos a nossa revolução e a experiência mostra que nenhum dos PCs que 

seguiram essa política se mostraram capazes de fazer a sua revolução” (idem). 

 O Brasil não é visto apartado dessa conjuntura de renovação do movimento 

operário internacional e de construção de um “leninismo” em um “nível mais alto”. 

Como mostrado no segundo capítulo, os anos cinqüenta foram anos em que a 

“atualidade da revolução” trouxe um processo de renovação teórico e organizacional 

para esse movimento, especialmente na América Latina. O início dos anos 1960 parecia 

confirmar e intensificar esse processo.  

No Brasil, na década de 1960 foram criadas outras organizações revolucionárias, 

com a radicalização de grupos já existentes e novas cisões no interior do PCB. A 

principal dessas cisões foi criada em fevereiro de 1962, com o nome Partido Comunista 

do Brasil (PC do B) como resposta às mudanças realizadas no partido a partir da 

Declaração de Março de 1958, do V Congresso e do programa e estatutos de 1961.  

 Em seu Manifesto Programa, o PCdoB afirmava que as reformas de base só 

seriam possíveis a partir de uma mudança de regime. Isto é, apenas com a instauração 

revolucionária de um “regime antiimperialista, antilatifundiário e antimonopolista”, que 

representasse o interesse dos trabalhadores, camponeses, pequena burguesia, pequenos e 
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médios industriais e comerciantes, “entre outros elementos progressistas”, organizados 

em um “governo popular revolucionário” (In Reis Filho, Sá (org). 2006 p. 43). 

 Além do surgimento do PCdoB, havia uma radicalização dos trabalhadores do 

campo, centralizados na luta pela reforma agrária, luta esta que tomava caráter mais ou 

menos radical dependendo do grupo e do setor que liderasse a proposta. 

Entre 15 e 17 de novembro de 1962, ocorreu em Belo Horizonte, o I Congresso 

Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil com a presença de mil e 

seiscentos delegados, entre eles, representantes da União dos Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil (Ultab), ligada ao PCB e das Ligas Camponesas. A cobertura do evento feita 

pela Política Operária foi de apoio às Ligas e ao seu líder, Francisco Julião. Enquanto a 

Ultab era vista como reformista, as Ligas Camponesas, segundo a Política Operária, 

desenvolviam a luta pela reforma agrária dentro de um contexto maior, de um 

“movimento revolucionário de caráter geral, cujo objetivo é a implantação do regime 

socialista” (Política Operária n1, 1962, p 6). 

Em abril do mesmo ano, Julião havia criado o Movimento Revolucionário 

Tiradentes (MRT), pregando a “reforma agrária na lei ou na marra”. O MRT pretendia 

expandir a experiência e relações das Ligas Camponesas com os movimentos urbanos 

de trabalhadores e estudantes. 

Érico Sachs, via no surgimento do PCdoB e do MRT, uma expansão da 

concepção revolucionária, que antes seria defendida apenas pela POLOP. Sachs revelou 

que existia um diálogo aberto com essas organizações no sentido de um “trabalho em 

escala maior, que vise a soluções revolucionárias para os problemas do país”43. 

Ceici Kameyama, em entrevista ao autor, contou ter participado de uma dessas 

conversas com dirigentes do PCdoB: 

Mas eu me lembro que teve uma conversa com eles. Eu estive presente nesse 
papo. Era o Eric, eu fui lá, e estava o velho Pedro Pomar, o Mauricio Grabois e 
um dirigente estadual de São Paulo do PCdoB. E fizemos aquela... (risos) Foi 
mais o Eric, não é? Aquela explanação sobre a situação política. Que tudo 
caminhava para o golpe e que era necessário unir as forças, as pequenas forças, 
para enfrentar a situação. Mas não teve resultado. O que a gente soube depois, 
por vias transversas é que diziam: “Ah, esses trotskistas!”. 
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 Em O Crescimento do Movimento Operário e as tarefas da vanguarda (Sachs, 1963a), disponível em:  

http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/O-crescimento-do-movimento-

oper%C3%A1rio-e-as-tarefas-da-vanguarda.pdf. Visualizado em 15/07/2014. 
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A conjuntura política e econômica brasileira impulsionava também a 

radicalização dos trabalhadores urbanos. O crescimento de operários fabris passou de 

275 mil para 3 milhões entre 1920 e 1960 (Mattos, 2009 p.90). O governo JK (1956-

1961) que conseguiu sustentar grande crescimento econômico nos seus primeiros anos, 

terminava em uma profunda crise econômica. O salário mínimo que chegara a atingir o 

seu maior valor até então, despencava em 1960 e retrocedia para próximo ao valor de 

1954. A taxa anual de inflação passou de 19,1% para 52,1% entre 1955 e 1959 (Idem). 

Tudo isso colaborava para o crescimento e a dinamização das lutas operárias entre a 

segunda metade da década de 1950 até os primeiros meses de 1964. A criação de 

“organizações paralelas” à estrutura oficial como as comissões de empresa, que faziam 

a luta de base a partir do local de trabalho, e as organizações intersindicais e de cúpula 

se fortaleciam (Idem, p 96). 

Esse crescimento acompanhava a radicalização e politização das pautas. Junto 

das demandas salariais e econômicas mais tradicionais se colocavam agora a luta pelas 

reformas de base. Essa politização se intensificou com a renúncia do então presidente 

Jânio Quadros (UDN), em 1961, e que tinha como seu vice-presidente João Goulart 

(PTB). A pressão de empresários e militares contra a posse do vice-presidente 

trabalhista fortaleceu uma aliança tensa entre organizações dos trabalhadores 

(hegemonizadas pela aliança entre PCB e PTB) e o governo federal. Essa aliança não 

resultou na diminuição das lutas, como mostra o contínuo crescimento de greves ao 

longo do governo João Goulart44.  

Em agosto de 1962, aconteceu em São Paulo o IV Encontro Sindical Nacional, 

com 3.500 delegados, representando 586 entidades. Nesse encontro foi deliberada a 

criação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). Em 1963, uma greve geral parou 

700 mil operários em São Paulo (Mattos, op. cit. pp. 93 e 94). 

Ao analisar o crescimento das lutas operárias no Brasil, Sachs via no CGT “um 

passo decisivo para a construção de uma central sindical” (Sachs 1963a). Ele 

questionava, entretanto, os limites das reivindicações da CGT, que defendendo uma 

reforma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não tocava no problema da 
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 Enquanto em 1955 há o registro de 18 greves no Rio de Janeiro, em 1963 são registradas 77 greves e 

38 nos três primeiros meses de 1964 (Mattos, op.cit. p 95). 
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“liberdade sindical”, isto é, “no domínio das associações de classe pelo Ministério do 

Trabalho” (Idem). 

Para Érico Sachs, a crítica à “estrutura sindical” vigente desde o Estado Novo e 

que teria sido inspirada na Carta di Lavoro fascista seria central para a classe 

trabalhadora brasileira. A “tradição” dos partidos de esquerda desde 1945 teria sido a 

luta pelas cúpulas sindicais, no marco da colaboração de classes, em que “todo ataque à 

estrutura sindical ofenderia os aliados burgueses”. Apenas uma “vanguarda vinda de 

fora pode iniciar a batalha” pela liberdade sindical, denunciando o atrelamento sindical, 

os “controles financeiros” e “todas as faculdades do Ministério [do Trabalho] de 

reconhecimento, de dissolução e de intervenção nos organismos sindicais” (Idem). 

A centralidade da luta pela liberdade sindical, que seria uma das marcas da 

Política Operária, foi defendida por Sachs como ponto necessário para a construção da 

“classe para si”, entendida como independência política do proletariado em relação às 

outras classes e, especialmente, à burguesia: 

 

Para o nosso proletariado, essa luta é indispensável ao despertar da sua 
consciência de classe. Ela coloca praticamente o problema das relações com o 
Estado burguês, coloca a luta em termos de classe contra classe e forma noção 
da política operária, oposta a todas as formas de política burguesa. A luta pelo 
direito livre de associação e coligação das massas proletárias representa uma 
fase primária, mas indispensável, da formação de uma classe operária 
independente (Sachs, 1963a).  
  

Para o avanço da luta sindical, a proposta defendida por Sachs passa pelo 

aumento de uma prática muito conhecida dos trabalhadores fabris de então, os comitês 

de empresa, que levariam a luta de classe para o cotidiano dos trabalhadores, para seus 

problemas mais imediatos, como questões salariais e o desrespeito às leis trabalhistas 

vigentes. Os comitês funcionariam como “escola para novos quadros sindicais e a fonte 

de novos recrutamentos” (Idem). 

Enquanto a classe operária avançava na sua organização e nas suas bandeiras, 

Sachs percebia uma burguesia dividida em duas facções. Uma burguesia industrial, que 

exigia reformas internas para garantir sua expansão e para “afastar o espectro da 

revolução”, cujo principal “expoente” seria o então presidente, João Goulart. A outra 

facção da burguesia brasileira seria ligada ao latifúndio e ao capital financeiro e 

comercial, seu expoente seria o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, “porta-

voz dos ‘coronéis’ do campo”. Lacerda era visto também como uma reserva da 
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burguesia industrial, no “caso da experiência reformista falhar ou se tornar perigosa 

demais para as classes dominantes” (Idem). 

Para Sachs, as duas facções eram potencialmente golpistas e lutavam pelo apoio 

dos Estados Unidos da América. A crise econômica as colocava dentro de uma situação 

objetiva em que era necessário “baixar mais ainda o nível de vida das massas 

trabalhadoras e abafar o seu grito de revolta”, o resultado previsto, independentemente 

do método e da facção vitoriosa era a instauração de uma ditadura burguesa. 

Se as duas facções da burguesia eram consideradas golpistas, Sachs colocava a 

questão: quais seriam as forças democráticas? Para ele, o agente fundamental para a luta 

pela democracia nesse contexto era o proletariado industrial já existente no país, unido 

com os trabalhadores do campo, em uma “frente única dos trabalhadores da cidade e do 

campo”. Essa “frente” deveria lutar por um “governo seu”, um “governo revolucionário 

dos trabalhadores da cidade e do campo”. Apenas este governo poderia fazer as 

reformas antiimperialistas eliminando as premissas “para golpes bonapartistas ou 

fascistas”. Se isto não era um programa em si socialista, já era “um primeiro passo real 

para a dissolução da Velha Sociedade”.  

No ano de 1963, a Política Operária faria o seu segundo congresso. Deste, a PO 

tiraria um documento programático importante: as “Diretrizes para uma política 

operária”. Este documento, que seria publicado na sexta edição da revista Política 

Operária, tinha muitos elementos em comum com os textos escritos por Érico no 

mesmo ano. 

É necessário, entretanto, chamar atenção para alguns aspectos do documento. O 

Estado brasileiro é caracterizado como um “Estado latifundiário-burguês”. Esse 

conceito é importante na medida em que é articulado juntamente à reafirmação da 

necessidade de uma Frente dos Trabalhadores da Cidade e do Campo (Centro Victor 

Meyer 2009, p.33). 

As “Diretrizes” apontavam para uma conjuntura complexa. No plano 

internacional havia uma “crise geral do sistema imperialista”, com o crescimento do 

campo socialista que, juntamente com a “crise colonial”, impunham ao capitalismo uma 

séria “restrição de mercado” (Idem, p.37 e 38). 

O aguçamento da contradição entre os blocos socialista e capitalista tornava 

inviável uma nova guerra interimperialista (como foram as duas guerras mundiais), mas 

coloca no horizonte uma guerra entre os dois sistemas conflitantes. Para o conjunto dos 
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“Estados em que se constrói o socialismo”, seria necessária uma política que adiasse o 

confronto direto até um momento em que o bloco imperialista estivesse enfraquecido 

(Idem p.39). Para tanto, a política de “coexistência pacífica” seria legítima na relação 

entre Estados, mas não na relação entre classes nos países capitalistas, este argumento 

também estaria presente nos artigos de Érico do período (Idem). 

Segundo o documento esta situação aguçava as “perspectivas revolucionárias” 

dos “países capitalistas retardatários”. Estes países viveriam uma contradição entre “a 

necessidade de reformas capitalistas” sem o apoio de setores da própria classe 

dominante, “ligados à exploração colonial”, e a “existência de movimentos 

revolucionários”, que tencionariam o país em direção ao socialismo. Se a conjuntura 

internacional apontava para um aguçamento das contradições entre os blocos e para a 

“atualidade da revolução” principalmente nos países retardatários e coloniais, o 

movimento de massas no Brasil parecia à Política Operária sofrer um refluxo. 

Ainda segundo as “Diretrizes Políticas” o rápido crescimento dos movimentos 

de massas havia terminado em “aventureirismo”. Com “demonstrações de força” que 

não resultavam em um avanço no plano organizativo. Isso possibilitava a reorganização 

da burguesia, que pôde reprimir estes movimentos com maior facilidade. Esta derrota 

trazia de volta a esquerda reformista à liderança dos movimentos e impunha uma linha 

estratégica de “longo prazo”, assim como uma “interpretação científica das condições 

em que se desenvolve a luta de classes”. 

Além desta análise de conjuntura, o documento apontava para uma série de 

reivindicações para o movimento operário e camponês avançar em direção do seu 

governo revolucionário. A luta pelo desatrelamento sindical e a “tomada de terra pelos 

camponeses” ocupavam papel central entre as medidas. 

A conjuntura, entretanto, avançava rápido nos meses que antecederam o golpe 

empresarial militar de 1964. Em 12 de setembro de 1963, uma rebelião de sargentos 

surpreendeu a esquerda organizada. Protestando contra a inelegibilidade dos sargentos 

para assumir cargos no Legislativo, aproximadamente 600 sargentos se sublevaram e 

ocuparam prédios públicos estratégicos em Brasília. Em 12 horas a rebelião seria 

sufocada pelo exército. 

A POLOP estabeleceria uma relação com alguns dos sargentos que haviam 

participado da rebelião. Érico Sachs, em 1964, seria processado no Inquérito Policial 

Militar (IPM) da Rebelião dos Sargentos.  
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 Nos primeiros meses de 1964, o jornal Política Operária, passou a ser semanal, 

com quatro publicações lançadas entre janeiro e março. Nestes números alguns 

sargentos ligados à rebelião, escreveram para o jornal sob o pseudônimo Sgt. Márcio 

Perez. 

Segundo Ceici Kameyama: “[Os sargentos] escreviam para o jornal da POLOP, 

que naquela fase que era semanal. Sempre com pseudônimo. Eu cheguei a conhecer um 

ou outro, mas esse pessoal que escrevia eu não conheci. Quem tinha mais contato com 

eles era o Eric”. 

Em março de 1964, outro movimento de bases militares iria se insurgir, desta 

vez na Marinha. A Revolta da Marinha, como ficou conhecida, foi uma a assembleia de 

1.600 marinheiros amotinados pela libertação de 12 companheiros presos por se 

pronunciarem a favor das reformas de base (Moraes, 2011, p.105). 

Neste mesmo mês ocorreu o III Congresso da Política Operária. Neste congresso 

se discutiu o programa para o partido revolucionário sem, entretanto, se alcançar 

aprovação45. O projeto de programa voltaria às bases para reformulação e apresentação 

em novo Congresso, em julho. O Congresso contabilizou 51 votos, sendo que “cada 

voto representava 5 militantes”, de 10 estados do Brasil. 

Os debates do Congresso giraram em torno da ameaça de golpe fascista ou 

bonapartista, da crítica à campanha por uma Constituinte que tinha Leonel Brizola à sua 

frente, da necessidade de militância junto ao “Grupo dos Onze”46 e da denúncia do 

“reboquismo do PCB em relação ao Jango” ao mesmo tempo em que se buscava 

aproximação com as suas bases. 

 

2-Uma organização clandestina (1964-1969) 

 

Apesar de apontar em seus documentos e artigos a iminência de um golpe da 

burguesia, a POLOP não havia se preparado organizativamente para esta situação. 

Quando, em 1º de abril de 1964, o golpe foi dado, a organização sofreria uma 
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 As informações sobre o III Congresso foram retiradas do “Relatório do CN ao IV Congresso nacional da 

ORM-PO” (POLOP, 1967), disponível no endereço virtual http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2014/01/Relat%C3%B3rio-do-CN-ao-IV-Congresso-Nacional-da-ORM-PO.pdf. 

Visualizado em 14/06/2014. 

46
 Grupos de resistência ao golpe militar, organizados por Leonel Brizola. 
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desarticulação e ficaria até o final do ano “sem uma direção nacional efetiva” (POLOP, 

1967). 

Em cinco de maio de 1964, Sinaida Czaczkes foi ao apartamento do seu filho na 

Rua Barão da Torre 404, em Ipanema, Rio de Janeiro, encontrando “as luzes acessas e 

os móveis revirados”47. Não se sabe por quanto tempo Érico Sachs ficou desaparecido. 

Em 15 de julho, Sachs seria preso pelo coronel Herval Figueira da Polícia do 

Exército, o motivo apresentado para a prisão seria “seu telefone constar numa lista 

apreendida, tida como subversiva”, seu apartamento foi revistado, mas nada que o 

incriminasse foi encontrado, sendo solto em seguida48. 

Entre 1964 e 1965, Érico passou a ser investigado no Inquérito Policial Militar 

(IPM) da Revolta dos Sargentos, por suas ligações com sargentos no Rio de Janeiro. 

Jornalistas do Correio da Manhã, que trabalharam com Érico Sachs, foram suas 

testemunhas de defesa. 

Edmundo Ferrão Muniz de Aragão, tio de Moniz Bandeira e, então, chefe de 

Érico no jornal Correio da Manhã, foi um dos que prestou depoimento, no dia 30 de 

agosto de 1965. Edmundo Muniz disse conhecer Érico havia cinco anos e que este 

escrevia artigos assinados para o jornal. Disse também que Érico foi destacado para 

cobrir movimentos políticos à época do golpe, incluindo o “Movimento de Mobilização 

Popular”.49 

Também foi chamado para depor como testemunha de defesa Oswaldo Peralva, 

antigo diretor da revista Novos Tempos e superintendente e redator chefe do Correio da 

Manhã enquanto Érico lá trabalhava. Peralva confirmava que Sachs fora “destacado” 

pelo jornal para fazer a cobertura da “Frente de Mobilização Popular” e, possivelmente 

para justificar e defender Sachs de suas acusações, completa: 

 
“(...) é da condição do profissional repórter de jornal o se aproximar das 
pessoas ou das direções das organizações e às vezes dos filiados das mesmas 
organizações, entretendo mesmo amizades, para o fim de melhor ascultar as 
tendências e mesmo obter o noticiário, que, embora não seja de forma ensinada 
pela direção do jornal, mas este tem que endossar as relações dos repórteres 
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 APERJ, Arquivo Polícia Política PEDIDO DE BUSCA N 939 GAB/ 4 Jun 64. 

48
 APERJ, Arquivo Polícia Política MEM N 536 Ref - Pedido de Busca n 939. 

49
 O documento citado se encontra no acervo digital do Brasil Nunca Mais Digital no endereço:  

http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=BIB_01&PagFis=37464. Visualizado em 

16/06/2014. 
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com as pessoas ou com as entidades junto as quais faz o noticiário ou 
cobertura, e ainda a própria direção do jornal, vendo que um determinado 
jornalista tenha conhecimento ou amizade a pessoas a serem entrevistadas, ou 
mesmo tenha melhores condições de aproximação com os entrevistados, este 
ou estes repórteres são escolhidos para a missão, pela referida direção do 
jornal”50. 

 
  
 Érico ficaria seis semanas preso. Nesse período seria interrogado sobre suas 

relações com os sargentos e com a Frente de Mobilização Popular. Interrogado se era 

marxista-leninista, Érico respondeu ser marxista, mas desconhecer o marxismo-

leninismo.  Declarou também ser filiado ao Partido Socialista Brasileiro, e ter 

colaborado sob o pseudônimo de Eurico Mendes com dois artigos para o jornal Política 

Operária51. Foi interrogado também sobre suas relações com Moniz Bandeira, diretor 

do jornal Política Operária e sobre os motivos de, no poema Ode a Cuba de Moniz 

Bandeira, haver uma dedicatória chamando Érico Sachs de “mestre de todos nós”. Sachs 

responde que isso se deve ao fato de Moniz ter “aprendido consigo no jornal, tendo 

iniciado consigo a sua [dele] carreira jornalística” 52. 

Sobre sua biblioteca e o motivo de ter muitos “livros sobre marxismo e estudos 

revolucionários marxistas-leninistas, tais como, ‘Guerra de Guerrilhas’, de Che 

Guevara, ‘Guerrilhas – Perguntas e Respostas’ de Alberto Bayo, ‘Formação do Partido 

Comunista Brasileiro’ de Astrogildo Pereira, e outros mais (...)”, Érico teria respondido 

que “acompanha a literatura política em geral e particularmente os livros de 

‘esquerda’”53. 

Por fim, Érico Sachs, foi interrogado sobre um texto manuscrito em que 

denunciava o caráter burguês da ditadura, acusando-a expressamente de espancamentos, 

torturas e assassinatos. Sachs assume a autoria do manuscrito dizendo ser o esboço de 

um artigo para o Correio da Manhã. Defende-se afirmando que o artigo não foi 
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  O documento citado se encontra no acervo digital do Brasil Nunca Mais Digital no endereço:    

http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=BIB_01&PagFis=37467 . Visualizado em 

16/06/2014. 
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 O documento citado se encontra no acervo digital do Brasil Nunca Mais Digital no endereço:    

http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=BIB_01&PagFis=36704 . Visualizado em 

16/06/2014. 
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 Idem à nota 48. 

53
 Idem. 
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publicado e que ele representa sua opinião e que esta não é passível de ser 

criminalizada. Da mesma forma não poderia ser acusado por ligação com a Frente de 

Mobilização Popular, dado que o contato teria sido motivado por sua profissão. 

O depoimento, que, como peça incriminatória, não pode ser encarado com 

ingenuidade, mostra, entre outras coisas, a estratégia de Sachs para lidar com esta 

situação limite. Impossibilitado de negar o seu conhecimento do marxismo em função 

da sua biblioteca, sua filiação ao PSB e os artigos legais que publicou, tentou apagar o 

rastro de revolucionário assumindo um discurso de jornalista de esquerda, marxista, mas 

não marxista-leninista, colaborador da revista Política Operária e não dirigente da 

Organização Revolucionária Marxista. 

Érico Sachs seria liberado para responder o IPM em liberdade. Em 1965, a 

POLOP, em uma tentativa de se reestruturar organizativa programaticamente lança o 

seu “Manifesto-Programa”, que passaria a ser o documento base da organização. Nele, a 

Política Operária caracterizou a “ditadura militar” (ou “policial-militar” como também é 

chamada no documento) como resultado da “incapacidade da burguesia de resolver os 

problemas do país”. Esta teria trocado as reformas de base “pela garantia imediata da 

continuidade do seu regime de exploração, que ela sentia em perigo” 54.  

 Identificando o caráter de classe da ditadura militar, a POLOP afirmou que para 

combatê-la não se deveria seguir uma política ditada pelos “setores liberais da 

burguesia”, cuja estratégia seria o de garantir “eleições” e “anistia” através de um 

“compromisso com os militares”. Em oposição aos “setores liberais”, a PO defendeu 

uma política da classe trabalhadora, que aproveitaria as oportunidades de ação legal, 

mas que deveria ter como eixo estratégico a luta armada. 

A luta armada, como defendida no Manifesto-Programa, “(...) será sempre um 

aspecto da luta política; mas no Brasil de hoje a luta política não terá sentido, para os 

trabalhadores, se não conduzir à luta armada”. A estratégia da “luta armada” aparece 

como uma forma de minar as bases da ditadura, por uma “propaganda revolucionaria 

nos quartéis e nos navios e, principalmente, desmoralizá-lo na ação, pelo desgaste 

constante da luta de guerrilhas”. 

A estratégia da luta armada estaria vinculada à luta política dos trabalhadores em 

sua totalidade. Com o crescimento das guerrilhas se tornaria mais necessária a criação 
                                                           
54 Documento Manifesto-Programa, disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-
content/uploads/2014/01/Manifesto-Programa.pdf. Última visualização em 15/07/2014  



96 

 

de “uma organização política capaz de coordená-las em seu conjunto”, um “partido 

revolucionário dos trabalhadores brasileiros”. Este partido teria como objetivo “a 

destruição da base material” do golpe, isto é, a criação de um “governo revolucionário 

dos trabalhadores” que encampasse a liquidação do latifúndio, do “domínio 

imperialista”, desmantelasse o exército substituindo por uma organização de operários, 

camponeses e estudantes, garantisse a “expansão da democracia” e “de livre reunião e 

associação para os trabalhadores”, além da “expropriação de todo meio de propaganda 

da reação”.  

O documento, entretanto, não conseguiu unificar em um único programa a 

organização. Em 1966 a PO viveria discussões internas profundas. O secretariado de 

Minas Gerais começou a defender a luta por uma constituinte como eixo estratégico, o 

Comitê Nacional da Organização considerou a posição como pequeno-burguesa e 

próxima à tese da revolução democrático-burguesa55.  

O Comitê Nacional (CN) da Organização elaborou suas estratégias nas “Teses 

de Tiradentes”, em abril de 1965, que representaram o retorno da centralidade da luta 

pela independência da classe operária como objetivo estratégico da luta de classes no 

Brasil, mesmo durante o período da ditadura militar56. 

Em 1966, começou a circular internamente na organização uma série de quatro 

textos chamados “Aonde Vamos?”. O primeiro e o quarto, assinados pelo CN, o 

segundo e o terceiro, por Ernesto Martins, codinome de Érico Sachs.57. 

O primeiro destes textos data de abril de 1966. Nele fica claro um esforço de 

retomar os fundamentos da POLOP, que estavam esparsos nos artigos da revista 

Movimento Socialista e de outras publicações que abriam espaço para os militantes da 

Política Operária, assim como nos primeiros documentos da organização. Além de 

retomar e de afirmar a atualidade da luta por uma classe independente organizada em 

                                                           
55 Relatório do CN ao IV Congresso nacional da PO, disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-
content/uploads/2014/01/Relat%C3%B3rio-do-CN-ao-IV-Congresso-Nacional-da-ORM-PO.pdf. Última 
visualização em 15/07/2014.  
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 Teses de Tiradentes, disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2014/01/Teses-de-Tiradentes.pdf. Última visualização 15/07/2014. 
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 Aonde Vamos?, disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2014/01/Aonde-vamos.pdf.  Última visualização em 15/07/2014. 
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um partido revolucionário “oposto aos partidos da burguesia”, o documento faz um 

importante balanço dos cinco anos de organização. 

O problema do “isolamento revolucionário” ao qual se encontrava a POLOP 

desde antes do golpe de 1964 é tratado no documento como proveniente de uma escolha 

que refletia a posição política da organização. Para o CN, o PCB havia se aliado a uma 

fração da classe dominante, “a burguesia nacional”, aderindo ao reformismo. Os 

radicais que romperam com essa política se apoiavam na experiência chinesa ou cubana 

para negar a centralidade do operariado na revolução e defender uma via camponesa, 

rural para a revolução brasileira. Entre as duas posições, a Política Operária, na defesa 

da revolução socialista liderada pelo proletariado fabril organizado em partido 

independente, ficou relegada a um “isolamento revolucionário”. Esse “isolamento” se 

refletia na dificuldade da organização de mudar sua composição social através da 

integração de quadros operários. A PO, nascida de quadros intelectuais, universitários 

em sua maioria, desde a “Convocatória para o I Congresso”, colocava como uma 

necessidade “recrutar jovens operários”. A sua “aplicação do marxismo à realidade 

brasileira” identificava no Brasil um Estado Latifundiário-burguês, com três milhões de 

operários, que representavam a metade do PIB nacional. Nessas condições, para a 

maioria dos militantes da POLOP: 

a concepção teórica marxista não passa de pura abstração, pouco relacionada 
com os problemas enfrentados diariamente. Para a maioria dos nossos 
militantes, o movimento operário é uma “teorização”, à qual se paga um tributo 
formal nas resoluções e reuniões de células, mas que está muito afastado da 
realidade da classe média, onde eles vivem e cujos problemas específicos se 
impõem por forças da circunstância. 

 
 O Comitê Nacional da PO defendia como superação desse problema a adoção de 

uma política de “ir à classe operária, estar presente fisicamente no seu meio (...) temos 

que fazer estas teorias penetrar nas massas”. A organização, dessa forma, não pode se 

perder buscando formas “imediatistas” ou pequeno-burguesas de atuação. Seu trabalho 

seria, ainda, dentro da classe trabalhadora, que continuava sendo vista como agente da 

revolução, em especial o operariado fabril, defendido como agente capaz de aglutinar e 

liderar os trabalhadores. 

 O documento, entretanto, atentava para outro problema que precisaria ser 

evitado, o “obreirismo”. A classe operária “dificilmente” chegaria sozinha a uma 

“consciência socialista”. Com o exemplo de Marx e Lenin, ressaltava a importância da 

ação de “intelectuais revolucionários” que abandonaram ideológica e praticamente a 
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classe de origem, para se juntarem à luta do proletariado. Estes quadros seriam 

fundamentais para o movimento socialista. Mas, apenas adotando o “marxismo-

leninismo” os “intelectuais revolucionários” teriam dado o “passo” em direção ao 

proletariado e sua luta. 

 No segundo artigo da série “Aonde Vamos?”, Érico Sachs expôs as bases e o 

desenvolvimento do reformismo no Brasil para responder à outra crítica à POLOP: 

“tendo criticado os reformista, a POLOP não teria apresentado uma alternativa real a 

eles”. 

Sachs respondia que a Política Operária ofereceu um programa e uma estratégia 

que se contrapunham ao do PCB. Mas, isto não significaria “soluções imediatas”, 

“formulas milagrosas”. 

Ainda segundo Sachs, em uma clara crítica à importância dada ao movimento 

estudantil, se existisse algo passível de autocrítica na PO seria a falta de “empenho” da 

organização para realizar os trabalhos na base operária: “os nossos companheiros 

estavam demasiadamente absorvidos por outras preocupações e outros setores”. 

 Por fim, Sachs defendia o trabalho de conscientização nas fábricas e bairros, 

com uma crítica a partir da “luta contra o patrão”, independentemente do fato de ser 

nacional ou estrangeiro, ou o próprio Estado burguês. Este trabalho deveria “concentrar 

seus esforços” nos “setores decisivos” da classe operária: “operários das grandes 

empresas de produção e comunicação, que já criaram suas tradições de luta e 

organização e onde se forma o maior número de quadros operários conscientes”.  

 No terceiro artigo da série “Aonde Vamos?”, Sachs trata da questão do “governo 

de transição”. Sachs intentava dar as bases para palavra de ordem de transição defendida 

pela POLOP, de um “governo revolucionário dos trabalhadores da cidade e do campo”. 

Apoiados em Aguirre e Sweezy, assumiam que a América Latina não conhecia o 

processo “clássico da revolução burguesa”. 

 Para Sachs, como o Brasil não havia passado por um período de “feudalismo”, a 

burguesia industrial defendia seus interesses através de reformas, que garantiam as 

transformações políticas e econômicas em seu benefício. Dessa forma não rompia com 

o latifúndio e o imperialismo, estabelecendo com eles uma relação de “cooperação 

antagônica”. O que os uniria era a necessidade de manter o sistema que os beneficiava. 

Assim, as únicas classes “interessadas em uma mudança radical” seriam as classes 

trabalhadoras do campo e da cidade. 
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 Sachs afirmava que a defesa do fim da ditadura pela luta e instauração de um 

governo revolucionário, não significa que essa seria a “única possibilidade da ditadura 

aberta terminar”. Assim como no fim do Estado Novo, era possível que as “classes 

dominantes” se cansassem da tutela. Nesse caso, para Érico Sachs, a burguesia, em sua 

democracia,“conservará intactos todos os instrumentos da ditadura”. 

 O último artigo, assinado pelo Comitê Nacional da PO, tratava da guerrilha e do 

foco no contexto brasileiro, e a relação destes com o partido revolucionário ainda 

inexistente. Para o CN, a “guerrilha não pode substituir a luta de classes”. A guerra de 

guerrilha era defendida como forma de luta armada, em situação de clandestinidade, que 

deveria ser simultânea a um trabalho de conscientização de classe. 

O CN não considerava a guerrilha como estratégia suficiente para a revolução. 

Ela “não pode substituir a luta de classes”, antes, deveria “fomentá-la, aguçá-la, tem de 

polarizar as forças existentes”.  

Nesse sentido, mantendo a estratégia de independência da classe trabalhadora, o 

documento descarta o caráter de guerrilha como de “libertação nacional”. A PO adotava 

a definição de Thalheimer de que “a contradição inter-imperialista deixou de 

desempenhar papel predominante”, e chegava a conclusão de que a burguesia nacional 

estaria associada ao imperialismo. Dessa forma, a aliança com setores burgueses para a 

luta armada ou pacífica contra a ditadura seria ilusória e traria derrotas para as classes 

trabalhadoras. 

Em setembro de 1967, ocorreria o IV Congresso da ORM-POLOP. Neste 

congresso, destinado a aprovar o programa, as discussões internas se chocariam com a 

maioria do CN, fracionando a organização58. 

Em oposição ao Projeto Programa n°1, o “Programa Socialista para o Brasil”, 

foram apresentados outros dois projetos, “Tendência e Caminho da Revolução” da 

Oposição de Minas, e “Libertemos o país do imperialismo” da Oposição de Guanabara. 

Além destes, havia a discussão com uma terceira oposição, de São Paulo, que não teria 

terminado de produzir o seu projeto. 

Para Sachs, a Oposição de Minas fazia “concessões à atual onda debrayista” e se 

refugiava em um “radicalismo verbal” ao acusar os membros do CN de serem 

                                                           
58 Acompanharemos a posição de Érico sobre o congresso a partir do documento “Depois do 
Congresso”,in http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2014/01/Depois-do-congresso.pdf. 
Última visualização em 22/06/2014. 
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“europeus” e praticarem uma “marxologia”. Igualmente a Oposição da Guanabara, na 

crítica de Sachs, aparece como um “debraysmo castrado e adaptado às necessidades dos 

diferentes autores”. Os problemas do governo de transição e da constituição do partido 

eram negligenciados nos dois programas de oposição. No final do Congresso as 

oposições se unificaram em torno do projeto de programa mineiro, sendo derrotadas 

pelo CN por 16 votos contra 14. 

Erico Sachs acusava as oposições de terem feito seus programas em segredo, não 

consultando as bases que os elegeram como delegados ou respeitando quaisquer 

fundamentos teóricos. Para ele, nas duas Oposições, “as posições ‘teóricas’ não passam 

de manobras na luta interna”. 

As Oposições criariam, após o racha, duas organizações: Em Minas Gerais, os 

Comandos de Libertação Nacional (COLINA), adotando a palavra de ordem de 

“libertação nacional”; em São Paulo, a oposição formaria a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR). 

A maioria da Política Operária seguiria o Programa Socialista para o Brasil, 

defendido no IV Congresso pelo seu Comitê Nacional, onde estaria também Sachs. Em 

1968, a POLOP se uniria a Dissidência do PCB do Rio Grande do Sul, formando o 

Partido Operário Comunista (POC). O POC adotaria o Programa Socialista para o Brasil 

como seu programa. 

 O Programa adotava as principais elaborações defendidas na série “Aonde 

Vamos?”, sintetizando-as. A luta armada era, dessa forma, vista dentro de um contexto 

de conscientização de classes e como forma de propaganda e aglutinação de uma 

vanguarda, que agiria na direção de construir um partido revolucionário. A revolução, 

no Brasil, deveria ser liderada pelos trabalhadores urbanos que contariam com uma 

aliança com os trabalhadores do campo, assim como a burguesia urbana se aliava e se 

apoiava no latifúndio e no imperialismo.  

 A principal contribuição do Programa foi no desenvolvimento da caracterização 

da relação entre capitalistas dos países subdesenvolvidos e dos países imperialistas. 

Assim como as contradições inter-imperialistas haviam sido atenuadas no pós II Guerra 

Mundial com a ascensão de uma potência hegemônica, os Estados Unidos da América, 

e com o surgimento do bloco soviético, as relações entre o imperialismo e os países 

subdesenvolvidos também se transformariam. 
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 Desenvolvido para explicar as novas relações entre potências imperialistas, o 

conceito desenvolvido por Thalheimer de “cooperação antagônica” foi aplicado para 

explicar as relações entre a burguesia nacional dos países subdesenvolvidos com a 

burguesia dos países imperialistas, em especial dos Estados Unidos. 

 O programa apontava para como o nacionalismo era usado pelas “burguesias 

nativas” “como pressão sobre as potências imperialistas para melhorarem os termos de 

suas relações econômicas” (in CVM, 2009, p. 103). A burguesia nacional, dessa forma, 

não tomava parte da luta antiimperialista, mas buscava a “obtenção de melhores 

vantagens dentro dos quadros do sistema” (Idem). 

 O ano de 1968 apontaria mudanças na luta de classe no Brasil. Em Contagem, 

15 mil operários de 13 empresas entram em greve durante dez dias no mês de abril. 

Apesar da grande repressão do movimento os operários conseguiram 10% de aumento. 

Em Osasco, mais de 6 mil operários de cerca de 8 empresas, com ocupação de duas 

fábricas e enfrentamento da repressão policial (PARES, 2012)59. 

Em resposta a radicalização do movimento operário e de movimentos contra a 

ditadura, o governo baixou o Ato Institucional n°5, inaugurando o período de mais 

violenta repressão da ditadura. 

 O recém-criado POC seria dissolvido após lutas internas em 1970, dando origem 

a duas novas organizações, POC- Combate e a Organização de Combate Marxista 

Leninista – Política Operária (OCML-PO). Durante esse processo, entretanto, Érico 

Sachs já não estaria dirigindo diretamente a organização. 

 

3-Prisão e exílio 

 

 Em 19 de setembro de 1969, Érico seria preso e levado ao DOPS do Rio de 

Janeiro. A sua casa seria revistada e sua biblioteca catalogada e apreendida. As 

condições atuais de sua vida e militância, assim como o fechamento da ditadura 

provocado pelo Ato Institucional n 5, mudavam as condições de sua prisão, em relação 

ao IPM de 1964. Já não seria possível o mesmo discurso. 

A prisão de Sachs em 1969 gerou uma série de documentos que relatam a 

apreensão de sua biblioteca, o seu depoimento e sua fuga. Uma análise do conteúdo 
                                                           
59 Disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/Hist%C3%B3ria-do-
Movimento-Sindical-Ernesto-Germano-Par%C3%A9s.pdf . Visualizado em 27/06/2014. 
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destes documentos deve ser precedida por uma reflexão com relação à origem e as 

finalidades destes tipos de documentos.  

 Os documentos produzidos pela polícia têm características especiais e, portanto, 

merecem maiores cuidados para a sua compreensão. Em primeiro lugar podemos 

chamar atenção para o fato de que estes documentos contêm “informações obtidas à 

revelia dos cidadãos investigados ou acusados e sobre as quais esses não têm controle 

algum” (FARGE apud PEREIRA, 2013). 

Além disso, a guarda destes documentos é inserida em uma lógica de construção 

de “carreiras criminais” e “tipificações” que auxiliem a investigação e criminalização do 

acusado e futuros acusados. Por essas e outras características, os pesquisadores e 

leitores de arquivo policial devem estar atentos às “miragens” que ele produz. Miragens 

que encobrem tanto quanto revelam (FRANÇOIS apud PEREIRA, 2013). 

A apreensão da biblioteca de Érico Sachs é relatada em 22 de setembro de 1969, 

com 267 títulos descritos, entre eles obras de Marx, Lenin, Guevara, Trotsky, 

Luxemburgo, Bukharin, Sweezy, Deutscher, edições das revistas Monthly Review e New 

Left Review, do jornal Arbeiterpolitk, entre outros periódicos brasileiros e estrangeiros, 

especialmente alemães60.  

 O documento, assinado pelo inspetor do DOPS Mário Borges, chefe da Seção de 

Buscas Ostensivas (SOB), classifica os livros apreendidos como “literatura de 

doutrinação e arregimentação para os quadros partidários das diversas frações do 

Partido Comunista”. 

 Ainda neste documento a “tarefa executada” por Érico Sachs seria: 

 
(...) a análise partidária de todas as obras fundamentais do Partido Comunista, sendo que 
dessas análises os informes partidários para a arregimentação entre a massa de novos 
militantes para os quadros partidários. 
Podemos afirmar que ERICO ou WALTER movimenta-se mensalmente para diversos 
locais do Brasil, como sejam Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, São Paulo 
e Curitiba, onde mantém contato com elementos trotskistas ali baseados. 

 

No dia 25 de setembro Érico Sachs começaria a ser interrogado. O longo 

depoimento datilografado, com 33 folhas, se encontra no arquivo do DOPS Guanabara61 

e seria resultado de 14 dias de interrogatório. 

                                                           
60  APERJ, Arquivo Polícia Política: Documento1 (SECRETO 50) 22/9/1969-296. 

61 APERJ, Arquivo Polícia Política: Declaração de Érico Sachs DOPS 116 1222 SECRETO 52 114/ 147 
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 Neste depoimento Érico é questionado sobre suas convicções políticas, o inicio 

de sua militância e a estrutura e funcionamento do Partido Operário Comunista (POC), 

assim como seus efetivos e dirigentes. 

Os dirigentes da PO citados, Theotônio dos Santos e Ruy Mauro Marini estavam 

no exílio e já eram conhecidos como dirigentes da organização; Moniz Bandeira, que 

também aparece citado, assinava como diretor da Revista Política Operária desde o seu 

surgimento e já era reconhecido como militante, como demonstra o depoimento dado 

em 1964, no contexto do IPM da Revolta dos Sargentos. 

O depoimento começa com um relato sobre o início de suas “atividades 

políticas”, datando-o de 1959, quando se deu sua filiação ao Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) omitindo assim a militância no KPO, no GRAP e no sindicato dos 

gráficos. 

Sachs discorreu sobre os motivos de sua filiação no PSB e os debates de 

princípios tratados no período, assim como a defesa da opção pelo voto nulo em 

oposição ao voto em Lott defendido pela direção do partido. A criação da Política 

Operária foi tratada como um processo simples que vai de “boletins” até a possibilidade 

de lançar uma revista e um jornal. Érico também não comentou a existência da revista 

Movimento Socialista. A existência da ORM-POLOP como organização militante antes 

do golpe de 1964 é, dessa forma, bastante diminuída. 

No contexto do golpe, Érico Sachs declarou que a POLOP já dispunha de 

análises que indicavam a proximidade de um golpe, podendo este ser articulado por 

João Goulart ou pelos “seus adversários da direita”. 

Após o golpe, Sachs narrou as dificuldades da clandestinidade, sua prisão em 

1964, e o IPM em que foi acusado.  Érico contou ter ido, junto de sargentos, encontrar 

Brizola no Uruguai, mas que não chegaram a um acordo, já que Sachs acreditava na 

necessidade de uma propaganda socialista de longo prazo e Brizola acreditava na 

possibilidade de insurgir o Rio Grande do Sul em curto prazo. 

Descreve também as dificuldades da clandestinidade, a cisão da organização e a 

criação do POC. É interrogado sobre a organização do POC e responde ter sido 

“inspirada na experiência de uma organização clandestina alemã ‘Neu Beginnen’ na luta 

contra a Gestapo”. Essa foi a única referência de Érico a essa organização encontrada 

nos documentos pesquisados. Acredito, entretanto, que esta organização não foi citada 
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por acaso e, deve representar uma influência sobre Sachs. Por este motivo, é importante 

apresentá-la brevemente. 

A Neu Beginnen, também conhecida como Org., foi fundada em 1929, em 

Berlim, o seu principal líder e fundador era Walter Loewenheim (1896-1977) (COX, 

2010, p. 161). Loewenheim era um antigo membro do KPD ligado a Leon Trotsky, 

tendo rompido com o PC alemão em 1927. Em 1929 se filiaria ao Partido Social 

Democrata ao mesmo tempo em que recrutava militantes para sua própria organização 

(Idem, p.162). Loewenheim criticava o dogmatismo e o abandono da “metodologia 

marxista” por parte dos “comunistas” ligados aos PCs. Para Cox, essas críticas eram 

coerentes com a defesa do “debate honesto” e do “rigor intelectual” que caracterizavam 

a Neu Beginnen. 

A organização se manteve pequena durante toda a sua existência, contando com 

cem militantes em 1933, mas crescendo para cerca de quinhentos militantes nos 

primeiros anos da ditadura nazista (Idem, p.160). Produziam o jornal Sozialistische 

Aktion (Ação Socialista), impresso por militante exilados e distribuído clandestinamente 

na Alemanha até 1938. Assim como outras organizações anti-nazistas a Org. mantinha 

uma rede de relações no exílio, com militantes em Paris, Praga, Londres e Nova Iorque 

(Idem, p. 165). 

É possível que Erico Sachs tenha tomado conhecimento da Neu Beginnen 

durante seus exílios de juventude, possivelmente no seu período na França. De qualquer 

maneira, a pequena organização clandestina marxista alemã que criticava o 

“dogmatismo” e o “subjetivismo” dos partidos comunistas parece ser uma referência 

relevante para Sachs, mesmo que a estrutura organizacional do POC não correspondesse 

com a descrição contida no depoimento ao DOPS. 

Ainda sobre a estrutura organizacional do POC, Érico relatou o esquema de 

segurança, afirmando que os nomes reais e os endereços dos militantes, especialmente 

do Comitê Central, eram desconhecidos dos demais. Apenas os que estavam fora do 

país e militantes ligados à segurança, estes desconhecidos e sem ficha criminal, 

saberiam estas informações. 

O depoimento ainda trata em detalhes da literatura que era lida pelos militantes 

da POLOP e, posteriormente, POC. São citados principalmente clássicos conhecidos de 

Marx, Engels e Lenin, além dos princípios ideológicos da organização, seus congressos, 

teses e dissidências. Partes do documento parecem propositalmente longas e detalhadas, 
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especialmente as de análises de conjuntura e explicitação dos princípios marxistas que 

guiariam o POC. É provável que Érico estivesse prolongando o tempo do interrogatório, 

para que as informações caducassem e para que tivesse maiores chances de fuga. 

No dia nove de outubro de 1969, Érico Sachs foge da sala do Serviço de Buscas, 

onde era mantido. Segundo comunicado do SBO: “O dito elemento em averiguação, 

utilizando uma corda, de material acautelado neste S.B., produto de arrecadação feita 

num “aparelho”, desceu por um basculante, galgando a garagem, para finalmente chegar 

até a via pública”. 

Segundo o ex-militante da OCML-PO, Sérgio Paiva62, Érico Sachs teria 

aguardado a madrugada seguinte à data do aniversário do assassinato de Che Guevara, 

imaginando que os policiais estariam descansando da prontidão do dia anterior. Ainda 

segundo Paiva, a corda que Érico Sachs usou para sua fuga teria sido a mesma usada na 

expropriação do cofre do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, pela 

Vanguarda Armada Palmares (VAR-Palmares). 

Sachs pediu abrigo na embaixada do México no Rio de Janeiro. Após cinco 

meses, conseguiu um salvo conduto para viajar para o México, onde viveu até outubro 

de 1970. Em novembro de 1970, Sachs parte para República Federal da Alemanha, 

cidade de Colônia onde permaneceria vivendo durante todo o seu exílio63. 

No México, Sachs escreveria um dos seus escritos mais importantes, “Caminho 

e Caráter da Revolução Brasileira”64, em quatro partes, fundamentando e desenvolvendo 

os temas abordados em sua militância. Sachs discute o desenvolvimento do capitalismo, 

a formação material e ideológica da burguesia e do proletariado e as consequências 

destes fatores para a definição da natureza da revolução possível no Brasil e na América 

Latina. 

                                                           
62

 Entrevista de Sérgio Paiva ao autor, no Rio de Janeiro, 03/10/2011. 

63
 Esta informação pode ser encontrada no Currículo escrito por Sachs, com tradução disponível em: 

http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/Curr%C3%ADculo-Erico-Czaczkes-

Sachs.pdf.  Assim como outras referências biográficas, o documento omite informações e pode ter 

mudado outras. O currículo parece ter sido escrito para regularizar sua situação na Alemanha e, 

novamente, uma biografia de um jornalista filiado ao Partido Socialista, de origem austríaca, parecia 

mais aceitável do que o dirigente de organizações clandestinas.  

64
 O texto foi publicado pelo Centro Victor Meyer.  
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De acordo com a estratégia que traçou na POLOP e manteve viva no POC, 

Sachs defendeu uma revolução socialista liderada pelo proletariado fabril nas condições 

de desenvolvimento do capitalismo brasileiro e, em grande medida, latino-americano. 

Para Sachs “há um denominador comum na estrutura, na história e no futuro dos 

países latino-americanos” e o próprio processo revolucionário destes países seria 

continental, no sentido de abranger toda a América Latina (CVM, 2009, p. 130). 

Partindo dos estudos de Manuel Aguirre e André Gunder Frank, Sachs afirma 

que não houve “feudalismo como ordem social própria”, nem revolução burguesa “no 

sentido europeu ou asiático”. A colonização se deu em função do capitalismo mundial. 

Assim, as “revoluções burguesas” não se deram em oposição a um sistema feudal, mas 

como compromissos e acordos com o status quo colonial, como “transformação de 

quantidade em qualidade”, a partir do crescimento do poder econômico da burguesia 

industrial (Idem p.140).  

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil não permitia, para Érico Sachs, a 

defesa de uma “revolução popular”. Dentro do capitalismo, “o povo” se divide em 

classes com interesses antagônicos (Idem p. 139). Era necessário, lutar pela 

“transformação do proletariado de classe em si em classe para si” (Idem p.155), esse 

processo não se completaria sem a criação de um partido revolucionário (Idem p. 165). 

Ainda em 1970, enquanto estava no México, Érico Sachs recebeu uma carta do 

então dirigente da OCML-PO, Eder Sader, sob codinome Raul Villa, que, neste 

momento, estava exilado no Uruguai. Nesta carta destinada ao “meu velho”, em tom de 

reconciliação, Sader relata a situação da organização naquele momento e o 

fracionamento do POC65.  Sader descreve também como ele, juntamente com parte da 

direção do POC, se afastou do “programa singelo e sem revelações teóricas” de Érico e 

que este não teria tentado mostrar para eles o erro que estavam cometendo. A prisão e o 

exílio agravaram a situação de afastamento de Érico com relação ao resto da direção do 

POC: “tua saída então foi a desorientação geral (...) éramos a maioria de uma direção 

cujo líder havia saído por não concordar com seus rumos!”. 

Após a fração, a organização, em uma tomada de posição em favor das teses de 

Sachs, decidiu se rearticular a partir de bases operárias, e: “constituíram-se 

                                                           
65

 A carta se encontra digitalizada em http://centrovictormeyer.org.br//wp-

content/uploads/2011/03/Carta-de-Eder-para-Erico-Sachs.-Montevideo-1970.pdf . Acesso em 

27/06/2014. 
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temporariamente em ‘célula Ernesto Martins’, sendo o nome uma forma de deixar claro 

suas alternativas. (Em certas circunstâncias, o ‘culto à personalidade’ tem um papel 

positivo, não achas?)”. Sader apresenta um tom confiante de que a organização estaria 

na direção certa, centralizando o trabalho em setores estratégicos do operariado, como 

defendido por Sachs no documento “Aonde Vamos?”. 

A carta termina expressando a necessidade de um trabalho teórico realizado por 

Érico Sachs que: “forneça os fundamentos para a continuidade e maior alcance da nossa 

atividade (...) esperamos muito de você”. 

Na República Federal da Alemanha, Érico Sachs “procurou contato com as 

organizações que recorriam à tradição do KPO”, entre elas a Arbeirterpolitik, mas não 

teve boa receptividade dos dirigentes dessas organizações. Ele teria trabalhado 

principalmente “com estudantes da América Latina”. Pelos quais era “altamente 

valorizado por ser um interlocutor mais experiente e a quem se podiam recorrer para 

suas questões políticas.66” (Wentzel, 2013).  

Ainda na Alemanha, Érico organiza um pequeno grupo, a P.O. Exterior e, a 

partir de 1975, dá um curso de formação política sobre “Marxismo e a Luta de classes: 

questões de estratégia e tática”67. No mesmo ano também publicaria com o grupo da 

P.O. Exterior, a revista Marxismo Militante Exterior. Elke Stichs, ex-companheira de 

Érico Sachs e militante do Gruppe Arbeiterpolitik (Política Operária), participaria do 

curso. Segundo ela, no curso: 

 

Cada um de nós devia preparar bem um ou mais temas e isso servia como base 
para a discussão. Érico não assumiu nem preparou por escrito mais nenhum 
tema. Ele conduzia as discussões. Assim, cada um trazia um relatório para a 
discussão, no espaço de mais ou menos seis semanas. (...) A experiência mais 
importante do nosso curso foi a preparação individual dos textos da 

                                                           
66 Em carta datada de 18/03/1976, a Theodor Bergmann, militante da Arbeiterpolitik, Érico Sachs 
escreveu, sobre sua relação com o KPO:  
“Sua carta me alegrou bastante. Quando cheguei à República Federal, perguntei por você, mas me 
disseram que você estaria na Austrália. Estou aqui desde 1971, não como "retornado", mas como 
refugiado. Depois de alguma luta, consegui asilo político aqui e estou esperando que a situação mude no 
Brasil. 
O seu plano de uma história da KPO naturalmente me agrada, mas não creio que eu possa colaborar muito 
com isso pessoalmente. Só em 1938 encontrei os camaradas e era, na época, muito jovem. Um ano 
depois, emigrei. Apesar disso, nunca perdi interesse no assunto e aqui utilizei o tempo para juntar algum 
material. Se isso lhe puder ser útil de alguma forma, está naturalmente a sua disposição”. 
 
67

 As anotações do curso que foram encontrada estão publicadas em livro, pelo Centro Victor Meyer, 

disponível também no endereço virtual: 

http://centrovictormeyer.org.br/wpcontent/uploads/2010/04/Marxismo-e-luta-de-classe.pdf.  
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bibliografia com uma discussão exclusiva, na qual eram procuradas respostas 
para as questões em aberto. Também avaliações diferentes desempenhavam um 
papel de destaque e, nessa hora, o nosso querido “professor” era de imensa 
ajuda, com a sua firme orientação (CVM, 2010, p.9). 

 
As anotações do curso mostram um interesse amplo pela história do movimento 

proletário no mundo e pelo desenvolvimento do marxismo, com o intuito de “analisar 

essa problemática das lutas do passado, para melhor compreender a nossa - sem falar do 

futuro” (Idem p.12). Dessa forma, o curso de formação não se distancia da natureza dos 

outros escritos de Sachs: está inserido no contexto da sua militância e serve a esta. 

Uma das teses que norteiam o curso de formação é a “penetração recíproca” 

entre o marxismo e o movimento operário: 

 

Mas, Marx não tinha somente algo a dar, tinha também algo a aprender com a 
prática das lutas operárias da época. Sabemos que as organizações 
revolucionárias do proletariado, nos diversos níveis que percorreram, sempre 
foram produto da fusão do marxismo com o movimento operário vivo. 
Conhecemos o papel que a teoria marxista exerceu na história do movimento 
proletário; menos atenção costuma dar-se ao papel que o movimento operário 
vivo, desde o início, teve na formação e no aperfeiçoamento do marxismo 
como teoria. 

 

Essa tese ajuda-nos a entender o tipo de organização que Sachs sempre lutou 

para criar. Suas críticas ao intelectualismo e ao obreirismo, sua insistência na 

necessidade da aplicação do marxismo à realidade brasileira, mas também na igual 

necessidade de fazer a teoria penetrar nas massas. Isto é, a necessidade de uma 

organização de quadros formados no método marxista, que fosse ao mesmo tempo, de 

composição social proletária. 

Nesse sentido podemos aplicar o conceito de “atualidade da revolução”, usado 

por Lukács para caracterizar a “unidade do pensamento” de Lenin, também para 

entender o pensamento e a militância de Érico Sachs. 

Para Lukács a “atualidade da revolução proletária”, seria o ponto que “liga 

decisivamente” Lenin à Marx. O próprio “materialismo histórico” só poderia ser 

“concebido e formulado” quando sua “atualidade prática” já estivesse “posta na ordem 

do dia da história”. Dessa forma, a “atualidade da revolução proletária” seria um 

pressuposto do materialismo histórico (Lukács, 2012, p.31). 

Isso não significa imediatismo ou evolucionismo, não é sinônimo inevitabilidade 

da revolução, de uma perspectiva teleológica da história. Não é “como se essa revolução 

pudesse ocorrer a qualquer momento e de qualquer modo”. A “atualidade da revolução” 
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é um “padrão de medida seguro para a tomada de decisão em todas as questões do 

presente”; é “tratar cada questão do presente no contexto concreto do todo sócio-

histórico”. É, por fim, colocar “a questão do presente” como um “problema fundamental 

da revolução” (Idem p.32). 

 O pensamento de Érico foi, nesse sentido, uma luta contra o revisionismo e o 

reformismo, contra o taticismo.  Uma luta claramente orientada pelas estratégias que 

significariam avanços para a revolução socialista. Para Sachs “objetivos estratégicos” 

são aqueles que “uma vez alcançados, mudam as relações existentes entre as classes e 

coloca a sua luta em novo nível” (Sachs, 2010, p.12). O objetivo estratégico que sempre 

norteou sua militância era o da independência de classe do proletariado brasileiro. 

Todos os programas, teses e documentos produzidos por ele partem da 

caracterização do Brasil como país capitalista, um país onde o “povo” está dividido em 

classes com interesses antagônicos; de um capitalismo no tempo da “cooperação 

antagônica”, isto é, cujas contradições interimperialsitas não geram conflitos que 

ameacem o sistema como um todo, e que as burguesias nacionais sempre deixam 

abertos espaços para negociações e acordos que assegurem o capitalismo; que, portanto, 

a “revolução no Brasil será socialista ou não será revolução” (CVM, 2009, p.153); que o 

agente dessa revolução é o proletariado liderado pelos operários fabris, que para 

exercerem essa liderança precisam se transformar de “classe em si” em classe “para si”, 

agindo politicamente como classe; nas condições brasileiras, isso significaria, a 

superação do sindicalismo tutelado pelo Estado desde a CLT, a liberdade de 

organização dos trabalhadores e a formação de um partido operário revolucionário. 

Esta é a linha estratégica do marxismo de Érico Sachs, “um programa singelo e 

sem inovações teóricas”, como afirmou Eder Sader. A sua militância foi a defesa 

intransigente dessa linha, em todos os seus momentos, colocando as lutas do “presente” 

como um “problema fundamental da revolução”. 

A desestalinização havia aberto uma expectativa de renovação teórica do 

marxismo e a Revolução Cubana parecia inaugurar a época da revolução latino-

americana. Foi nesse contexto, de surgimento de novas organizações e de 

desenvolvimento do marxismo que Sachs conseguiu formular sua estratégia 

revolucionária e dar forma a ela através da POLOP. 

A morte de Che Guevara na Bolívia em 1968, a derrota da luta armada contra a 

ditadura brasileira nos anos 1970 e o golpe militar no Chile, derrubando a Unidade 
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Popular, de Allende em 1973, parecia o fim da nova esquerda, da esquerda 

revolucionária latino-americana. Participando da experiência chilena estava grande 

parte do núcleo fundador e dirigente da Política Operária, Ruy Mauro Marini, 

Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Eder Sader. 

Em 1974, um grupo de exilados em Paris pertencentes ao Movimento 

Revolucionário 8 de outubro (MR-8) e a Ação Popular Marxista Leninista (AP-ML), 

junto com militantes da Política Operária, entre os quais Eder Sader e Ruy Mauro – 

ambos pertencente à organização chilena Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), se juntam para organizar uma revista, a Brasil Socialista. 

No editorial do primeiro número da revista ela definiu a sua estratégia como: 

“procuramos estimular, unir e fazer convergir contra o inimigo principal, a ditadura 

militar, todas as lutas operárias e populares”68. A Política Operária – Exterior, se 

posicionou, a partir do documento Resolução de Friburgo, de 22 de dezembro de 1974, 

como contrária a participar de movimentos “antiditadura”, pois estes omitiriam o caráter 

de classe da ditadura e abriria espaço para o “populismo”, como movimento pequeno-

burguês. A Resolução de Friburgo ainda criticava as “concessões teóricas” feitas pelos 

militantes da Política Operária que participam da redação da revista: 

“Quando se vê formulações, como a da ‘luta contra a ditadura militar e 
superexploração’, só podemos perguntar para que lutamos então? Para o 
restabelecimento da exploração capitalista comum?”  

 
Além disso, a resolução acusava a redação da Brasil Socialista de não ter 

debatido o seu editorial e os seus estatutos com a organização, não respeitando assim 

“os padrões de trabalho em frente”. A Resolução termina com a ruptura da PO com a 

redação e convida os “companheiros que se identificam com alinha política da PO no 

Brasil a se demitirem do corpo de redatores e administradores da revista”. 

As discussões em torno da Brasil Socialista se intensificavam rapidamente. Para 

Eder Sader, a partir de 1974, “o sectarismo doutrinário [da PO] atinge sua culminação 

caricatural”69. Sachs responde que o isolamento da organização se deve a sua “origem 

                                                           
68 Resolução de Friburgo, ddisponível em: http://centrovictormeyer.org.br//wp-
content/uploads/2010/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-de-Friburgo.pdf . Acesso em 29/06/2014. 

69Para um Balanço da PO, Revista Brasil Socialista n.7, 1977. Disponível no endereço virtual: 
http://pt.scribd.com/doc/228033724/Brasil-Socialissta. Acesso em 29/06/2014 
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estudantil” e, mais do que isso, que “para três quartas partes dos militantes, pelo menos, 

a atividade política não ultrapassou o nível estudantil” 70. 

Em entrevista sobre Érico Sachs, o escritor sírio Rafik Schami71, parte do grupo 

próximo à Érico na Alemanha afirmou sobre suas posições políticas em relação às 

revoltas estudantis72: “ele tinha preocupação de que muita coisa era ingênua demais ou 

também não ia suficientemente à profundeza dos conflitos sociais”. 

Com a decretação da anistia no Brasil, em 1979, Érico Sachs se depararia com 

uma situação de isolamento ainda maior do que nos períodos anteriores. A organização 

no Brasil estava isolada e fracionada. Sem participar das articulações do exilados 

brasileiros, Sachs deixaria um grupo político, sua companheira Elke Sachs e o emprego 

na Alemanha, para tentar re-erguer a organização que ajudara a fundar e intervir nas luta 

de classes no Brasil. Segundo Rafik Shami: 

Eu fui contra a que ele, em 1980, com o seu estado de saúde, voltasse ao Brasil 
e acreditava, e acredito até hoje, que ele daqui poderia ter ajudado mais. Mas 
ele era férreo em suas decisões e queria voltar de qualquer jeito para participar 
na construção da democracia no Brasil. Ele conhecia toda a liderança em torno 
do líder operário que se tornou conhecido na época e, posteriormente, 
presidente – “Lula” – e sua sucessora Dilma Rousseff. Nunca vou esquecer o 
adeus no Aeroporto de Frankfurt. 

Segundo o ex-militante da OCML-PO, Samuel Warth73, Érico Sachs, em seu 

retorno ao Brasil, participou das reuniões de formação do Partido dos Trabalhadores 

(PT), mas teria se deparado com posições fechadas antecipadamente: “a escuta era uma 

coisa que existia com muito pouca reciprocidade. Não adiantava falar dois ou três 

pontos, na verdade você tinha posições muito alinhavadas antes daqueles fóruns, isso é 

um método de domínio dos aparelhos (...)”. 

A linha política definida pela organização com o retorno de Érico Sachs foi a 

integração ao Partido dos Trabalhadores, tentando a partir de uma estratégia própria que 
                                                           
70 Carta a um revolucionário que se preza. Disponível no endereço virtual: 
http://centrovictormeyer.org.br//wp-content/uploads/2010/04/Carta-a-um-revolucion%C3%A1rio-que-se-
preza1.pdf.  Acesso em 29/06/2014. 

71 Rafik Schami, nascido na Síria em 1946. Foi exilado para cidade de Heidelberg, na Alemanha em 1971. 
Schami foi o criador do grupo Südwind e fez parte do movimento PoLiKunst. Autor de dezenas de obras 
de ficção e não ficção traduzidas em mais de 20 linguas, Rafik Schami é membro da Academia de Belas 
Artes da Baviera.  

72 Entrevista de Lothar Wentzell à Rafik Shami. Publicada em alemão na Revista Sozialismus, edição de 
10/2013. Tradução de Sérgio Paiva. 

73
 Entrevista de Samuel Warth ao autor no Rio de Janeiro, 15/01/2013. 
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apontasse para a transformação do PT, em um partido revolucionário. Sachs descreve 

essa estratégia da seguinte forma: 

No que toca ao nosso papel no PT, isso significa que temos de nuclear 
operários por categoria e por bairro, educá-los politicamente e apoiá-los 
efetivamente nas suas lutas. Temos de jogar todo o nosso peso numa política de 
nucleação. Os reformistas preferem fazer política à base de diretórios zonais, 
pois isso dilui a base classista do partido e facilita os conchavos de cúpula. Em 
resumo, temos que transpor as barreiras que nos separam do mundo dos 
trabalhadores74.  
 

 Em seu último texto destinado à publicação, “Andar com os próprios pés”75, 

Sachs crítica a forma como, no Brasil, foi feita, no inicio dos anos 1980, a luta pelas 

eleições diretas à Presidente da República.  Para Sachs, em nenhum momento as forças 

burguesas que lideraram a luta pelas “Diretas Já!”, cogitavam a luta para além do 

parlamento, confiando que derrotariam a “Ditadura Militar” pelo parlamento e que as 

três armas aceitariam esta derrota. Manifestações ordeiras e a crença no parlamento que 

passara por vinte anos de ditadura, eram as armas na luta pelo fim da Ditadura. Para 

Sachs, “uma força oposicionista que renuncia conscientemente a qualquer escalada do 

conflito, priva-se dos meios de pressão” (Idem). 

  Érico Sachs afirma que o que fez a ditadura “desmoronar” foram suas 

contradições internas, isto é, concessões mútuas entre o MDB e uma fração do partido 

da Ditadura, a ARENA. Ao invés de terminar em revolução socialista, a ditadura 

terminou com compromissos, com um novo pacto social que garante os “ elementos do 

continuísmo, que marcam a ‘Nova República’ desde o seu nascimento” (Idem). 

 A Constituinte de 1988 é entendida por Sachs, como necessária para a burguesia 

brasileira na criação de uma superestrutura adequada às suas novas necessidades. Sachs 

acredita que poiar a Constituinte seria alimentar “ilusões” nos trabalhadores. Segundo 

Érico Sachs: “Ilusões democráticas desarmam as classes dominadas. Nossa tarefa é 

armar os trabalhadores com desconfiança para que possam exercer pressão de fora para 

dentro, tal como em qualquer política parlamentar revolucionária” (Idem).  

 Érico Sachs morreu em 1986 por complicações de diabetes. Tentou em seus 

últimos anos de vida unificar as organizações que tinham a Política Operária como 

                                                           
74 O PT e o partido revolucionário, disponível em http://centrovictormeyer.org.br//wp-
content/uploads/2010/04/O-PT-e-o-partido-revolucionario.pdf. Acesso 10/07/2014. 

75 Andar com os próprios pés, disponível em  http://centrovictormeyer.org.br//wp-
content/uploads/2010/04/Andar-com-os-proprios-pes.pdf. Acesso 10/07/2014. 
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referência. O pequeno grupo da OCML-PO terminou se dissolvendo dentro do Partido 

dos Trabalhadores. 

    

 

 

 

 

 

 

Conclusão: 

 

 O “isolamento revolucionário” em que Érico Sachs morreu perseguiu-o após sua 

morte. Esforços de rememorar a sua importância, entretanto, existiram. Em 1994, a 

editora SEGRAC, de Belo Horizonte, lançou um livro intitulado “Andar com os 

próprios pés”, que reunia artigos de Érico Sachs. A seleção de artigos era apresentada 

respectivamente por Emir Sader, Daniel Aarão Reis e Victor Meyer, em três textos que 

discutiam a atualidade da obra de Sachs. 

 O artigo de Emir Sader, “Da autonomia à hegemonia”, é exemplar para 

compreendermos as dificuldades de se manejar o pensamento político de Érico, 

relacionando-o às estratégias vigentes na esquerda. Este texto evidencia um desconforto 

de apresentar Érico Sachs no contexto das eleições presidenciais de 1994, quando o PT 

lançava Lula como um candidato com chances reais de vencer. 

Para Emir Sader, a conjuntura de então apontava à classe trabalhadora “construir 

uma hegemonia alternativa das classes subalternas na nossa sociedade” (Sachs, 1994, 

p15). Sader defendeu que o patamar do movimento dos trabalhadores de então era o 

mais alto atingido no país, representando um “eixo de resistência anti-neoliberal e “o 

vetor que pode aglutinar uma alternativa hegemônica ao capitalismo brasileiro”. (Idem 

p.16). 

 Sader apostava que o exercício do governo “pode ser a escola de capitalismo e 

de Estado burguês que falta para consolidar a consciência e a força política necessárias” 

(Idem p.17). A possibilidade de vitória eleitoral para a Presidência da República, dessa 

forma, dava o tom de uma estratégia já irreconciliável com a que Érico Sachs defendeu 

em sua vida. Nesta nova estratégia o caminho da autonomia de classe se confunde com 
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a luta por uma hegemonia que não aponta para a ruptura com a sociedade burguesa. 

Sader conclui seu artigo afirmando que: 

“Se vivo, Eric estaria – com muito mais propriedade – alertando para os 
perigos dos próximos passos, mas, seguramente, vibrando com uma classe 
trabalhadora que, em meio a tantos obstáculos, está conseguindo trilhar o 
caminho da luta por sua autonomia àquele – mais decisivo ainda – de sua 
hegemonia na sociedade brasileira” (Idem p 17). 

 
 Ex-militante do POC e da OCML-PO, o economista Victor Meyer 

problematizou esse otimismo mostrando as limitações do movimento sindical de então. 

Em seu artigo, “Das incertas fronteiras entre o passado e o presente”, publicado 

juntamente ao de Emir no livro citado, Meyer defende que a “luta pela liberdade de 

organização (...) não é uma luta superada, é uma luta pendente” (Idem p.42). Apesar de 

reconhecer que, já em 1994, a possibilidade de chegar ao governo era real para o PT, 

Meyer sustenta que: “somente a formação de um proletariado independente, no plano 

político e organizatório, permitirá que se altere fundamentalmente a correlação de forças 

entre as classes da nossa sociedade” (Idem p 43). 

Este debate pode ser tomado como um exemplo que demonstra como um 

“enquadramento” da memória da esquerda foi importante para silenciar uma bandeira 

de luta da classe trabalhadora, a da liberdade de organização, e ao mesmo tempo 

“esquecer” um personagem central dessa luta, Érico Sachs. 

Neste trabalho tentei mostrar como esse “enquadramento” está intrinsecamente 

ligado à história da luta da classe trabalhadora. No primeiro capítulo discuti como a 

revolução russa significou, para uma geração, o surgimento de uma época 

revolucionária. A derrota da revolução alemã, entretanto, foi percebida como a derrota 

de toda essa “época”. As organizações que nasceram deste contexto, a Liga Spartakus, o 

KPD, o próprio Partido Comunista da União Soviética, sofreriam alterações 

significativas. O processo de bolchevização e burocratização dirigido por Stalin 

transformou Trotsky e Bukharin em “hereges”, da mesma forma condenou o 

“luxemburguismo” como um desvio. 

A hegemonia da URSS no movimento comunista só seria ameaçado com as 

mudanças na década de 1950, como apontei no segundo capítulo. O processo de 

desestalinização, a revolução na China e o posterior rompimento da República Popular 

com a União Soviética, a afirmação de independência da Iugoslávia, a Revolução 

Cubana, pareciam demonstrar novamente “a atualidade da revolução”. Assim como 

Lenin e Rosa Luxemburgo voltaram ao texto de Marx para combater a ortodoxia 
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marxista da socialdemocracia alemã, a nova esquerda revolucionária dos anos 1960 e 

1970, voltaram aos textos de Lenin contra a ortodoxia marxista-leninista de Stalin. 

No terceiro capítulo analisei a atuação do militante marxista Érico Sachs, 

personagem que contribuiu para o desenvolvimento da esquerda revolucionária 

brasileira. A partir da discussão de sua militância, especialmente nas organizações que 

fundou e dirigiu – POLOP, POC, OCML-PO –, busquei compreender as causas de seu 

isolamento em vida e do seu lugar na memória e história do movimento comunista 

brasileiro. As causas do seu isolamento, e do seu relativo “esquecimento”, estão ligadas 

ao contexto geral da luta dos trabalhadores. A derrota sofrida pela esquerda 

revolucionária das décadas de 1960 e 1970, principalmente após o golpe que derrubou 

Allende no Chile, simbolizou a derrota de toda a “época” revolucionaria fundada com a 

desestalinização e a Revolução Cubana. 

A resposta a esta derrota, no Brasil, foi um recuo programático em direção à luta 

contra a ditadura, entendida como redemocratização. Sachs, entretanto, permaneceu 

intransigente quanto ao caráter da revolução brasileira e a linha estratégica da luta pela 

liberdade de organização da classe trabalhadora no Brasil. Isso resultou em seu 

“isolamento revolucionário” e o faz permanecer incômodo à memória da esquerda 

brasileira. 
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