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Apresentaqio

A publicagSo de O revisiottismo albanOs de
cr{tica "demolidora" do Maoismo
tem grande importdnc'ia para o debate a todos os

Anurzonas e sua

interessados na transformagdo de nossa sociedade e da
conquista de um mundo novo.

A

situag6o a que se chegou

o

movimento

revolucion6rio em nosso pais nas fltimas d6cadas, ou seja,
a do seu quase completo desaparecimento, tem como
causa principal a hegemonia que o revisionismo. alcangou

-

Revisionismo: Corrente oportunista no rnovimento operdrio
revolucion6rio, 6 hostil ao marxismo, por6m se apresenta sob sua

bandeira. Recebeu scu nolne por submeter

d

"revisdo"

a

teoria rnarx'ista.

seu progralna revolucioniirio, sua estrat6gia e sua tdtica. O
revisionismo apareceu a tlns do s6culo XIX quando o rnarxismo havia
obtido urna vit6ria completa sobre todas as variedades do socialismo
no seio do proletariado e se ditundia cadavez mais entre as rnassas
operiirias. Os principais representantes do velho revisionismo (tinal
do s6culo XIX- comeEos do s6culo XX) fbrarn os alemdes Bernstein
e Kautsky, os austriacos Victor Adler e Otto Bauer, os socialistas de
direita da Franga e outros. Na Rissia houve os "economicistas",
mencheviques (rninoria), e ap6s a revolugdo de Outubro (1917) o
trotskismo e o bukarinisrno. A essdncia do revisionismo consiste em
introduzir a ideologia burguesa no movimento operdrio, em trdaptar o
marxismo aos interesses da burguesia, em extirpar dele o espfrito
rcvoluciondrio. Os revisionistas, couto aflnnou Lenin. dedicarn-sc it
"castfagSo burguesa" do marxismo em todas suas partes componentes:
l'ilosofia, economia politica e comunisrno cierrtifico. A base social do
levisionismo fbnnada pela pequena burguesia que se vai incorporando
I classe oper6ria, assim como pela camada alta do proletariado -:r
denorninada afistocracia operiiria - sustentada pelo i rnperialisrno.
Ap6s ser desmascarado por completo por Lenin, o revisionismo
entrou em bancarrota e a revolugdo proletiiria avanQou. Stalin talnbdm

desempenhou grande papel no combate aos revisionistas,

em todo o movimento operiirio e popular. Essa hegemonia
se aprofundou dentro de uma situagdo internacional de
crescente ofensiva geral da contra-revolugdo, cuja forga

capitaneadora foi inicialmente o revisionismo moderno
com Gorbachev e sua perestroika i cabega, e que logo
em seguida convergiu com o imperialismo sob o bastlo
de nrarrdo dos ianques.
Todo este ceniirio de rcagdo corrtra-revolucioniiria
foi o pano de fundo das mais vergorrhosas capitulaEoes e

traiEoes no campo da esquerda enr todo mundo, na
Am6rica Latina e no Pais. Nos dias de hoje, quando salta
aos olhos o que em tudo isto deu, particularmente aqui.
exige-se voltar ao balango rigoroso de todo processo
revolucioniirio internac ional, latino-americano e brasi Ieiro.

Hii que buscar de forr-na mais precisa as razdes para tdo
desastroso desemboque para a luta operiiria e popular e
toda luta socialista e democrdtica de forma geral.
Por acaso nlo s5o os protagonistas do cendrio atual
os ardorosos criticos "d esquerda" do caminho hist5rico
do movimento comunista no Brasil? Claro que o desastre
a que conduzirarn corrtou com a contribuigao dos antes

tIo criticados, na conformagSo da uniio de "toda
esquerda" na frente popular oportunista eleitoreira. Diga-

principalnrente apris a nr()rtc dc Lenin levand0 a rcvoluEito zl outros
puiscs. Posterionncnte , jir na dicada dc 1940 c l9-50 o rcvisiotristtro
conrcqolr a lcvantar a cabcqn novarncntc corn lbgliatti (do Partido
Conrunista da ltrilia) e Tito dil Iugoslivia. Mas o princi pal lbrrnulrdor
do novo revisionismo liri Nikita Kruschcv. do Partido Cotrunista da

Uniao Sovidtica e quc a purtir do XX Congrcsso do PCUS (19-56)

traiu o socialisnro e iniciou a rcstauraEao capitalista na URSS. O
Presidentc Mao Tsetung dcfiniu o novo rcvisiouistno dc Kruschev
corno .r teoria dos "Dois Todos" (Estado dc todo o povo e Partido de
todo o povo) e as "Tr0s Pacificas" (Transigao pacifica, Coexistdncia

pacil'ica c Cornpetigao pacffica). Como o velho revisionismo o
rcvisionismo moderno nega a luta de clzrsst:s, a ditadura do proletariado,
prttido revolucionirrio do proletariado e a violencia revoluciondria.

o

se de passagem, criticados ndo por sell revisionisnto, rnais
que isto acusados por seu suposto l;tulitti.;nto.
Hoje, quando a resist€ncia popular retolra a iniciativa
em todo mundo, impulsionada inclusive pela aq6o agressiva
e desenrbestada da reaglo com o imperialismo ianque como
superpot6ncia rjnica, a herSica resist0ncia do povo iraquiano
e de outros tantos povos em luta em todo mundo, cobra-se
urgdncia aprofundar o balanEo hist6rico para responder
com base no Marxismo os grandes desafios de hoje e do
futuro.
Mais que nunca faz-se necess6rio seguir combatendo
de fbrnra inrplitciivel o revisionismo e todo o oportunismo,
pois nunca teve tanta validez o conselho do grande chef-e
do proletariado internacional de clue para se combater
verdadeiramente o irnpelialismo necessita-se conrbater
todo o oportunisrno. E mais, nesse cornbate dar gr.rerra sen.r
cluartel ao revisionisrno como perigo principal, corno nos

advcrtiu o grande Tirroneiro jti no final dos anos de l9-50,
quando da restauragdo capitalista na URSS.
Se para a reaEao ern sua ofensiva de cardter geLal fbi
e tem sido chzrve atacar o c6rebro do proletariado cotn

macigas e sistemriticas campanhas da "fal6ncia do
Marxisrno", "fim do cornunismo", etc., e para o que o
revisionismo foi seu ariete, n1o 6 menos chave para a luta
contra o imperialisrno, de libertaElo do proletariado e da
ernancipaElo humana prosseguir o combate implaceivel e
sem t169uas contra o revisionisrno e todo oportunismo.
Hoje, passados 50 anos do XX Congresso do PCUS,
donde o novo revisiorrismo soou suas sinistras clarinetas
pondo erl rnarcha acelerada a restauragio capitalista na

URSS, e quando se completam 30 anos de id6nticos
epis6dios na Repriblica Popular da Chrna (o golpe
restauraciortista de Teng Siao-ping), deve-se mtrito aproveitar para a rnais profunda reflexlo dos revolucionairios
das velhas c novas geraEoes
Para deter a onda revisionista rnoderna desencadeada
por Kruschev a China Popular do Presidente Mao entrou

lil

prontameute em combate na defesa do Marxismoleninisrno e a mais estrondosa pol6mica se instalou no
mundo, na mais contundente luta de duas linhas no
movimento comunista internacional. Tal luta desembocou
na Grande RevoluE6o Cultural Proletiiria que por dez anos
impediu a restauraglo capitalista naquele pais. E como o
pr6prio Presidente Mao previa n6o ser suficiente uma s6
revoluEdo cultulal e sim sucessivas para deter a restauraqlo

radical (PT) com a agremiagdo de Amazonas e destas
estarem no centro presidindo a reagdo no pais e no

e avangar a revoluEdo e construElo socialista na pel'spectiva

de um outro maior e mais amplo documento sobre os
problemas da histSria do Partido Comunista do Brasil, sua

do comunismo, a esquerda proletiiria nlo p6de vencer e o
Termidor prevaleceu.
Desta vez, o proletariado internacional, duramente

golpeado e tendo perdido o Poder nas suas maiores
cidadelas - URSS e China Popular - se viu sem base de
apoio e sem forEas suficientemente organizadas para fazer
fl-ente e dar combate i altura i ot'ensiva revisionista. A
guerra popular em diferentes pafses seguiu erguerrdo a
bandeira do Marxismo-leninismo jd sob guia do maoismo.
Destacadamente a guerra popular no Peru sob a direglo
do PCP e sua chefatura, o Presidente Gonzalo, sustentam
com solidez a luta contra o revisionismo e a elevaqdo do
Marxismo i sua terceira e superior etapa de desen-

volvimento, o maoismo.

No conjunto do debate e do balanEo hist6rico
consideramos que a questlo enfocada na presente
publicaESo, a localizaElo e papel que a direglio de Jolo
Amazonas jogou na luta ideol5gica no processo do
movimento operdrio e popular no Pafs, ser de suma
importdncia. Por rnais tardio que possa parecer, os
revoluciondrios ndo podem se omitir de dar cientifica
explicagdo da gravidade de erros que se seguiram ao
dramdtico desfecho da Guerrilha do Araguaia para
compreender o papel trampolineiro e reaciondrio que a
agremiaglo de Amazonas vem desempenhando na atual
ger6ncia do velho Estado brasileiro. Do porque da junEio

para a mesma vergonhosa empresa, a do atual
gerenciamento do Pais, do social-liberalismo de trajetSria
1V

continente su l-americano.
Ademais, o presente texto 6 parte de um conjunto de
publicagOes do Nricleo de Estudos do Marxismo-leninismomaoismo voltados a combater o revisionismo, revelando
sua presenEa e papel no movimento social, politico e cultural
de nosso pa(s. Julgamos que, apesar de este ser um apdndice

apresentagdo em separado

nio sofre maiores preju[zos.

Nricleo de Estudos do Marxismo-leninismo-maoismo
Rio de Janeiro, julho de 2006

Introdugflo
Jii a partir dos dramiiticos epis6dios da Lapa de dezembro

de 1976t, Jo6o Amazonas passou ao ataque aberto

e

declarado ao maoismo. Para isto seguiu as pegadas de Enver
Hoxha, como jii vinha fazendo h6 tempos, passando a atuar
sob seu bastlo de mando. No entanto, tudo ndo passou de
manobra realizada no intuito imediato de justificar sua traigio

e capitulagdo da linha revoluciondria da guerra popular,
buscando encobri-la com uma coloraEdo revoluciondria e
seguir enganando incautos. Anos posteriores, quando a
contra-revolugdo mundial operou sua ofensiva de cardter geral
(fins dos anos de 1980), levando de rold[o o revisionismo
albanOs e seu porta-voz RamizAlia, Amazonas desfez-se logo

tamb6m de Hoxha para, na pr6tica e em teoria, seguir
desenvolvendo sua pr6pria variedade de revisionismo. Da
mesma fbrma, ap6s a morte do Presidente Mao em 1976 e
do golpe contra-revolucion6rio da camarilha de Teng Siao-

ping, Amazonas despejou os mais duros ataques a Teng
afirmando que este, com sua resl.auragf,o capitalista,
representava em ess6ncia o pensamento de Mao Tsetung.
N6o demorou muito paratazer silOncio sobre os crimes dos
traidores na China e logo passar a aplaudi-los. Por isto 6
indispensrivel demonstrar que suas formulag6es de ataque
ao maofsmo slo comprovagdo de que tudo n5o passou de
puro artiffcio parajustiticar sua capitulaglo vergonhosa, ao
mesmo tempo em que a negagdo do mao(smo serviu de base
ideol6gica e te6rica para sustentar, a partir dc entdo, a criagio
de um novo partido revisionista (sob a capa de continuagio

do PCdoB), mas que ao mosmo tempo seguisse

se

'Ret'ere-se ao que ficou conhecido como "Chacina da Lapa", em que o
Comit6 Central do Partido Comunista do Brasil caiu no cerco do ex6rcito
reacion6rio, sendo que dos participantes da reuniSo Pedro Pornar e
Angelo Arroyo lbram brutalrnente assassinados na casa, Joao Batista
Drumond assassinado na tortura e os participantes restantes presos.
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dil'crcnciando do -urupo p16-sovietico (Partido Cornunista
Brasileiro) de Prcstes de entao.
A impclrtAncia aqui crn apreciar c respor.rdcr a cstcs ataqucs
ao rnaofsrno. cprc crn essOncia 6 o ataque ao marxisr-no. ci
principalrncnte para sc cornprovar de lbrma cabal como clue
o oportunisrno cstcve tao prol'Lrndamentc incrustado na

histriria do Plrtido Comunista no Brasil. De corno

o

rcv i si oni srni) marltcvc-sc sob di lbrentes tclrmas int'l ucnci ando

nt

sua dircqlcl. lncsrno ap<is a Rcconstrugiro de 1962. Na
dos argLlrncntos cxpostos porAmazotras. crn sua critica
a() nraoisnro, cncolltrarTl-sc os tragos de t<ldir a hcranga dcr
oportur.risrno na hist6r-ia do Partido Cornunista c quc clc liri
scLr principal porta-voz na dircEdo ap(rs sua Rcconstrugltcl.
l)ccorrcnte dc urna basc idcol<igica pcqueno-burguesa csLc
oP()r'tu n i s rno scgr.r i u rn ani l-es t anclo tricl sornct-r Lc tto con [c[tdo
biLsc

a urn .erande avango na constituiElo do Partido Cornunista
do Brasil como Partido Cornunista marxista-lcninista. a
capitulaElo dc Arnazonas lcprcsentou o principal e rntior
golpe rcvisionista contra o Partido em toda sua histirria.
lic;uidando-o por completo cnquanto vcrdadeiro partido
cornunista marxista-leninista. Corn o colapso da URSS
rcvisionista (1990), cm quc o PCB desagregou-se dar.rdo

origern ao PPS, o PCdoB de Amazonas e Rabclo tornou-sc,
dentro da t'rcnte do oportunismo dc todo tipo (PPS. PSB,
PSTU, PSOL, PCO. PCB, PCML, etc.) a principal tbrEa
rcvisionista no pafs. Aquela quc dc lbrma mais pcrigosa utiliza
handeiras do rnarxismo para ncgar o marxisrno e, portalrto
aqucla quc ncccssita mais prol'undamentc. antcs de tudcl. scr
as

desrnascarada c varrida do rncio do movimento operdrio c

popular.

das l'onnulaEocs, rnas principalrneutc c()nro causa n()
trutanrcnt() das corrtradigocs intcrnas clo Partido, al-rav6s clo
rndtodo adrninistrirtivo e sectiirio do

str

locilrncnto dits

discLrssoes ou da sirnples cxclLrsio de oponentcs das f ilciras.

E inrportantc cornprccndcr quc. sc por urn lado. a partir do
proccsso de RcconstruElcl dc 1962. os grandcs avangos c
prosrcssos no Partido Comunista lbrarn dcvido

i

aproxirragl<-r

ao Pcnsalnento Mao Tsctung (cotno cratn chatnados

cls

apor[cs do Presidcutc Mao ao rnarxisrno-lcnirrisrno ir 6poca),
luo cslirlqo lx)l' sua assirnilaElio, por outro. as dil'iculdades c
atrls()s (intolcriincia parir corn as divergOncias, por excmplo,
conr os rlilitantcs clue vieratn a sc agrupar dcnominandrl-sc

por Ala Verrnclhar), assirnilagiro lrcrarncntr: forrnal d<l
rraoisrno, nI<l rccotrlrecitnent<l de lc corno tcrccira ctapil c
sua ncgaEao cornplcta na d6cada dc 1970. lirrarn rcsultantcs
dc urna pennancntc resist6rrcia a clc, na c;Ltal Atrazonas
dcscnrpcnhou papcl ccnl.ral.
Dai a nccossidadc dc lirnpar todo cste tcrrcn(), porclLlc.
ao l'irn c ito caho. ao ctlnl.riirio tlo rcvisiclttistno krttschevista
dc Prcstcs qus provocou u prirncira ciseo cntrc tnat'xistaslcninist-as c rcvisionistas ern 1962 c, portanto, na prdtica levou

I

Postcriormcntc dcnornirrirrarn-se Plirtido Cotnunista do Brasil Ala

Vcrmclhr
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"O revisionismo chin6s de Mao lbetung"
Como se revelou posteriormcnte, Amazonas lcvou muikrs
iln()s na elaboraglo dc sua critica ao maoisrno a qual s(r loi
cxposta dc lirrrna cornpleta ern 1978, corn a publicaEao dc
"O revisionismo chinds dc Mao Tsetung" r. Ncla, deixa clirnr
cplc scrnprc cstcvc em contradigiur com as lirrtnulagt-res do
Prcsidente Mao e quc a def'csa clue t'ez delas crn dcterminad<ls
morncntos, nao passou do oportunisrno dc sua conveni6ncia

e dc rnero forrnalismo. Dc l'atcl, manil-cstara semprc,
oportuna, por6m dissimuladamcnte uma hostilidade espccial
a clc, o quc serviu dc estorvo c instrumento dc sabotagcm,
todo o tempo, da linha revoluciondria do Partido Cotnunista,

dcstacadarxentc a partir dc 1970. Por uma qucstlo de
objetividade, lomaremos corno objeto de nossa pol6mica csta
pLrblicagio. Nesta sua "obra-prirna", ctn utnas tantas quantas

l Esta publicagao da Editora Anita Caribaldi do PCdoB, dc l97ti,
assinada por Jodo Arrirz.onas 6 assitn apresentrdu:

"0 rcviliottistrto sot,iiti<:o, tilisltt, t'urocotttuttisltt t' stttts wtriuEt)c.t
i olluro. O prolctariado jti crtnlu ct.trn o orsertul

rt<:cberartt r(sposlo

tcirico ltura <:rtli'cntd-los. Trukt-sc dc eufrentur ug()rd, cont d ttlcstttd
linnt:o, o rnuoisrntt e escoinit-lo do tttot'itrrcnlo oltcririo. Il conr t'slu
tl
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laudas, Arnazonas anunciou ter desrnascarado e arrasado o
maoismo. "Mao Tsetturg rt.iio chegou a ser Ltm te6rico

nutrxista"- (pg. 7). Assim anuncia antccipadamente as
conclusoes de uma critica que em lugar algurn conseguc
minirnarncnte demonstrar sua asscrtiva.
Desprovida de qualquer base de objetividade, a pretensa
crftica de Arnazonas ao maofsmo se resurne a atirar para
todos os lados numa verborragia odiosa que nlo escapa da
adjetivaElo t6cil como argumentagio. num verdadeiro aranzcl
de incoer6ncias. Seu subjetivismo 6 patente na pr6pria intenEdo

dc l-azer a critica, nlo hd um mdtodo sequer e uma diregdo a
seguir, revelando seu desconhecimento completo do conjunto
das fbrmulag6es do Presidente Mao e da importdncia que o
mesmo dd aos dif'erentes problemas que trata. Mesmo sendo
muito reduzido o nr.imero de questoes que procura abordar,
o fat. de uma forma errante atacando aqui e ali. Objetivamente,

qualquer critica minimamente s6ria que se proponha
demonstrar que um determinado autor nlo 6 um te5rico
marxista e menos ainda um militante marxista-leninista, como
6 o que se propde Amazonas em sua crftica ao Presidente
Mao, teria que abordar essas tbrmulag6es a partir das tr€s

partes constitutivas do marxismo (ecclnomia politica
marxista. filosofla tnarxista e socialismo cientil'iccl) c sua
correspond6ncia corn a prdtica na luta de classes; detnonstrar
que cstas trCs partes eln sua unidade ndo sdo a ess6ncia da
tbrrnulaEao qut: 6 objeto da crftica.
Na ausOncia de uma devida fundamcntaqio para as

tonitruantes sentengas dc condenaElo do maoistno,

a

[ergiversagdo'. " Nao pre tettdemos aqui aprcciar os diferentes
aspectos do pensametto Mao Tseturtg. Oportwtatnente , ent
outros trabalhos, tratarenos de examinar essa questdo. l' (pg.
8) 56 quc sobre isto, nunca mais se teve notfcia, a nlo ser
da sua pr6tica bolorenta de revisionismo na que sc afundou e
chegou aos dias de hoje, sob sua diregdo, essa crosta purulenta
-

Para maior comodidade do leitor no sentido de facilitar sua distingao
na autoria das di versas citaq6es l'ei tas neste trabalho, as que sc ref'erem
a Amazonas e dcrnais partidiirios seus estarf,o sempre cm itdlico. Quanto
a outras citaq6es e titulos de obras de rel'er6ncia estardo distinguidas

somcnte pelas aspas
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chamada PCdoB. Em 1990, jii se esbaldando na lega[dade
burguesa, a direglo do PCdoB publicou livro de polnposo
tiLulo: "30 anos de confrotrto ideol6gico - marxismo x
revisionismo", uma seleE6o de tcxtos de Lenin, Stalin, Hoxha,

Amazonas e Luiz Fernandes (acad€rnico, herdeiro de
Amazonas e atual te6rico do PCdoB). Nesta publicagdo onde
Itrnga seus (ltimos suspiros contra o revisionismo sovidtico,
Amazonas al6m de n6o apresentar nenhum novo argumento

contra o maoismo, seque[ o menciona. E nao 6 Denhurn
exagero concluir que Amazonas ncssas alturas tenha
considerado jri liquidado o assunto por conta de sua
"dernolidora" crftica. Jti Fernandes, empenhado em explicar
a restauraEao capitalista na URSS, fazendo-se de desentendidcr
desconhece toda a crftica do Partido Comunista da China
(PCCh) e reduz.-sc a polernizar com Charles Bettelheirna, ern
nomc de estar criticando o maoismo. Tudo isto. al6m do
r-nais, s6 confirma que os clpclrtunistas, particularmentc os
revisionistas, corn mais ou menos capacidadc argumentativir,
sIo todos inirnigos jurados do maofstno. Ou melhor, de que
o rnaoismo 6 de tato o cspclho revelador de revisionistas.
Ao desrmascarar mais csta verborragia antimarxista vamos
demonstrar como questlo de fundo da posi96o de Amazonas,
corno dc resto de todos os pretensos criticos do tnaoisrno,

tais como os revisionistas kruschevistas-brezhnevistas,
dogmato-hoxhistas, castristas, etc., o ecletismo da sua
concepglo dc dial6tica mecanicista c metaffsica. N6o
compreendem a questdo da unidade e identidade na
contradiEdo, sua condicionalidade e transitoriedade e o
anLagonismo como sendo uma, e r.rao tinica. das fbrrnas que
se revestc a luta dos contrdrios. De quc devido a isto, em

detcrminadas condigdes, um aspecto contraditSrio pode se
transtbrrnar no seu oposto e assitn mcsmo, uma tbrma dc
luta dos contrdrios pode se translbrmar noutra. Negarn a
{ Charles Bettelheinr, intelectual tiancds, em sua obra

"Luta de classes
na URSS" laz urna critica restauragdo capitalista na URSS, que eln
sua caracterizaEio d essencialmente correta, por6lr quando trata das
causas comcte erros relevantes devido ao seu anti-stalinisrno. Bettelheirn

i

tbi da tenddncia fiancesa de "maofstas" que insistia em contrapor
Presidente Mao a Stalin.
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o

I
universalidade da contradiElo e sua condiEdo de absoluta

e

dnica lei tundamental da incessante transfbrmagdo da mat6ria
etenra. Ndo compreendem a particularidade da contradigdo
como a rnanif'estagao concre[a possfvel da universalidade.
Negam a existOncia da contradiEdo principal e seu papel diretor

num tbn6meno de v6rias contradiE6es. Numa frase, ndo
compreendem que para a dial6tica materialista um se divide
em dois, isto 6 unidade de contrdrios, que tudo se divide em

dois e ao mesmo tempo 6 urna das duas partes de outro.
Estas sdo questOes cruciais do correto entendimento

e

justo

manejo da dial6tica materi alista no conhecimento

e

transfbrmagdo da real idade.

Para o nosso exame seguiremos a pr6pria ordem ou
desordem com que Amazonas, em sua obra, discorre sua
critica, destacando o que consideramos mais representativo
dela.

a concepgf,o antimarxista que ele, Amazonas, na verdade
prof-ess a.

Refbrindo-se ,1" urro lbrma gcral ao Presiclente Mao diz
clc: " InegaveLntettte, encontrdtnos, aqtri e aLi, oltini6es
corretas ou aproxitnadamente corretas etn algunrus de suas
obrus. Enr g,eral, quando se trala de enutciar principios
gerais do marxistnct-leninismo. Mas, quando esses principios

traduzidos para a prdtica, aparecenl cLaramente as
tlefinigdes antinturxistas."(pg. l0) Esta 6 no mfnirno uma
constataqdo que fiagiliza o prop6sito de quem pretende uma
critica arrasadora. Interessante mesmo 6 que, ao contriirio
da afirmag6o acima, de toda a vastfssima obra te6rica do

"^do

Presidente Mao, Amazonas s6 tenha conseguido localizar uma
ou outra passagem, retiradas de uns poucos artigos. Referese exatamentc aos seguintes textos: "A Revolug6o Chinesa e
o Partido Comunista da China", "Sobre o governo de
coalizao", "Sobre a ditadura dernocrdtica popular", "Sobre o
tratamento correto das contradig6es no seio do povo", "Sobre
as dez grandes relag6es" e a uma intervenglo numa reunilo
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Denrocr6tico". Deste 6ltimo c do "Sobre o tratamento correto
das contradiE6es no seio do povo" 6 que Amazonas retira a
maioria das passagens eleitas como objeto de sua critica.
No mais, sdo digressdes do tipo: "Mao disse que...",
"Mao c{irmava que...", "Num encontro cot'n a delegagerc.t
ckt PC tlo Brasil Mao disse que...", etc. O artigo mais longo
de sua publicaglo 6 uma crftica a um texto publicado por
Retunin Ribaos, cttt 1917 , sob orientaEdo de Hua Kuo-f'eng e
Teng Siao-ping sobre a teoria dos trOs mundos, teoria que
atribui ser da paternidade do Presidente Mao. O que de fato
Amazonas n6o pode contornar d a exist6ncia da vasta obra
te6rica do PresidenLe Mao, resultante da aplicaE6o criadora
do marxisrno-leninismo d realidade chinesa e rnundial de sua
6poca. Entdo tergiversa, orajulgando frases retiradas do seu
contexto, ora tentando fazer contraposig6es, que so revelatr

"A obra teSrica de Mao 6 ecl6tica",
"Mao 6 empfrico" (???)

partidriria de 1962. que na verdade trata-se do discurso

Presidente Mao numa conl'er6ncia ampliada de trabalho
partidiirio, convocada pelo comit0 central do PCCh e
publicada coll o tftulo de "Sobre o Centralisrno

dcr

Ao afirmar que "Mao Tseluttg ttdo chegoLt a ser L.n7
teririco ntarxista " (pg. 7), pretende dernonsl-rar que sua obra
te6rica ndo 6 marxista-leninista, para isto procura contrapor
a urra s6rie de afirmag6cs do Presidente, algumas citag6es
de cardter gen6rico, retiradas de Marx, Engels, Lenin e Stalin,
concluindo que "O ecletisnto e afalta tle seguranEo ent suas
obros s[io evidetttes. "(pg. 9) e "A ohra cle Mao Tsetung i
ecldticct e, portanto, rtdo nrarxista-l.eninista " (pg. 104). Sem
clualquer coer6ncia nos argumentos que arrola, talvez no a[7
de seus devaneios, sequer se dd conta do que afirma,
intitulando o capitulo seguinte de "Menosprezo da teoria,
prdtica entp[rica" (pg. I l ), no qual caractertza o Presidente
Mao como essencialmente empfrico. Af, entre outras
enormi dades, afirma iron icamente'. " M ao Ts e t u ng' i nt e gro u'
as verdades urtiversais do marxistno-Leninismo cont a prdticct
tla revoLuSdo chinesa, dando peso exce.ssivo d prdtica e (luase

nenhutn d teoria. Na verdade, contrapde a prtitica d teoria"
5

Renmin Ribao
revoluciondria.

-

Didrio do Povo

-

Principal jornal diSrio da China

2t

(pg. I l). Para ilustrar cita o Prcsidcntc Mao scrn indicar dc
ondc retirou: "Urn bclrn nfmero dc car.uaradas l'az- trabalho

chinesa, fbrrnular a linha geral c as especi['icas. lutur por
aplicii-las e lazer avanEar a rcvcllugdo. Af dcstaca sobrc <l
problerna do cclnhecimcnto do mundo objctivo. ()u scjir,

de investigaglo (...) reduzindo todo o scu intcresse ao estudo

dc 'tcorias' vazias. divorciadas da rcalidadc". Continuando
diz cluc o Prcsidcntc Mao "serttencia" quc "Quem ntio
pa.seluisu ndo tcnl direito d palavra" (sic), para logo l'azer
seu corncrrtdrio dc puro subjctivisrno:. "A pescluisa, porint,

cxatamcnte da aplicaEdo das vcrdadcs univcrsais do
marxismo-leninisrno ir pri'rtica concrcta c part icular. Estti

qrrr IMaof ucottsalltava ero v'oltar-sc ittleiratnettle pora a

o conhecimcnto univcrsal ir realidade particular. E r',ra
qucstao muito clara nao'/ No cntanto i neccssririo

I'alando exatamente da andlisc concreta da realidadc concrcta.
ou seja, de quc sornenLc a partir da pr6tica 6 possivcl aplicar

prdtic'u. "

Corno rlais uma prova do rnenosprcz<l de que teria cl
Presidcntc Macl pela teoria cita a seguintc al'ilrnagdo dele. na
jh rrencionada Conl-crOnciaArnpliada do PCCh dc 1962: "Para
lirrnrular Lrrn conjunt.o c<-rr-nplcto dc princfpios, rnedidas
polfticas c rn6todos concrctos i luz da linha geral 6 preciso
adotar o rn6krdo de partir das massas, l'azcr pcsc;uisas c
invcstigugt-lcs sisterndtie as c rninucinsasi c proccdcr a uma
aniilisc histririca das expcri0ncias, tanto bcrn como rnal
succdidas" (grifb nossoxpg. ll). Corno podcrnos vcr. ctn
sua estupidcz, o prdprio Anrazonas atcsta a rcl'er6ncia e

irnportincia quc o Presidentc Mao dava I tcoria
rcvolttcioniiria. O que 6, a littha gernl scnlo a tcoria viva dit
rcvoluglo'/ Nestc discurso a 7.000 dclegados na Conf'er6ncia
Arnpliada Sobre o Trabalho do Partido, na qual se achavam
prcscntes os rnais destacados dirigcnLes c rnilitanl-cs do partidcl

dc todas ts instincias. do nacional acl local. o Presidente
Mao l'akru sobrc o centralismo dernocrdtico no partido c fora
dclc, da irnporl.iincia de sua plena comprecnsl<1, dc quc sem
plcna dcmocracia, nurna sociedade dc classcs nf,o se pode
cr-rr.rhcccr prol'undalncnte a realidadc para translorrni.r-la. c
da ncccssidadc da tcltal liberdade de discussao. bcrn como
da disciplina c do ccntralism<l prolctllrio. scrn o qual nao se

podc rcalizar plcnamente a dcrnocracia c construir o
socialis rno.
Faz urna s(ntcse do processo rcvolucionfrio na China crn
sLras dilbrcntes ctapas e fases, em que dcstaca os acertos e

el'ros, as vit6rias e dcrrotas e dc quc, da accrtada
sistcrnatizagf,o e sintese da corrclagdo destcs fatores,
resultantc durna permanente luta dc duas linhas, 6 que fbi
possivcl ao PCCh conhecer mais as leis objctivas da revolugdo
22
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desmascarar a prcl-cnsa critica de Amazonas para rcvclar
que ela nhcl passa dc artiffcios para encohrir sua capi[ulaglo
e dar r6dcas soltas arl rcvisiclnisrno, com o qual dcu origcnr
ir putrel'agIo do PCdoB.
Vejarnos, )L dil'ercnga da ligeircza corn qucAmazonus joga

n citaElo
I

,l

i

guisa dc urn "Muct empirico", o rigor c

a

prolundidade Le6rica corn cluc o Prcsidcnte csth abordandir
ncsta sua intcrvcnglo as relagt-res no partido, do partido c<lrn
irs rrassas. enl'irn da priitica rcvoluciondria dcr urn partido c
turna direEio rnarxista-lcninista nurn dado rnomenLo concrcto

da revoluglcl chincsa. Citarcrnos um lon-uo trccho dcsta
intcrvcnEeo incluida a passagcrn destacada por Arnazor]as.
Discorrcndo sobrc a cxpcri0ncia do Partido c das rnassas n<l
cnfrentarncnto dos prulblcrnas c erros na construgho do
socialisrno e quc, ap<is a rcalizaElo do VIII Congrcsso do
PCCh (1956), o cornitO ccntral fbrmulou a linha gcral de
"p6r em tenslo todas as l'orgas c pugnar pclr alcangar

rcsultados rnairlrcs, mais riipidos, rnelhorcs c'rnais
econ6micos na construgdo do socialismo"h, o Prcsidcntc Mao
afirma que lo-u<l sc cstabeleceram as Comunas Popularcs e
se promulgou a consigna do "Salto Grande a Frentc". Diz

que o partido, no cntanto,

"nlo havia tido tcmpo nem zl

possibilidadc dc lorrnular urn conjunto completo dc politicas
gerais e especificas concretas c dc rn6todos aproprildos Is
cclndig6cs, na rncdida cluc a sua experi6ncia nao cra
su f'iciente."
Continuando: "Ncstas circunstdncias os quadros c as
massas nlo tinham ainda um conjunto completo de nratcriais
6

Trata-sc da l'anrosu consigna nrao(sta dc: "Qurntidadc, qualidrdc,
rnpidcz e cconornia."
2-l

de ensinamento, ndo haviam reccbido nenhuma educaglo
sistemiitica sobrc polftica e assim, ndo era possfvel ter
genuinamente unil'icadas a cornpreenslo c a aEdo. Isto so fbi
possivcl com o lranscurso do tempo, com as experi€ncias
dos reveses c as dificuldades e com a aquisiEdo de

por oLrtra partc, nao corrprecndcln quc ainda clcpois dc

is c<lisas hh clue seguir adiantc
e cstudar as coisas concretas todavia nao estudadas
profundamcntc. ou aquclas rcc6m surgidas. Nossos
do-qmdticos slo pre,euigosos e recusam dedicar o mcnol
conhccer a css0ncia colnutn

experiOncias tanto positivas colno negativas. Agora estii bem,

cstorEo ao estLrdo das coisas cotrcretas; cclnsidcram verdades

temcls estas coisas ou as estamos fbrmulando. Assim,

univcrsais corno surgidas do nada e as convcrtcm clr
t'6rmulas puramcnte abstratas, ininteligivcis, e, dcste modcl,

jii

podernos agora lcvar a cabo a rcvolugdo e construgdo
socialistas de tbnra mais sensata. A iim de lbrrnular urn
conjunto cornpleto de politicas gerais e espccif icas concrctas
c de m6todos sob a orientaEao da linha geral.6 ncccssdrio
pcrrnitir que chegue rn as id6ias das massas c adotar o rr6todo
de invcstigagao c estudo sistemiiticos a fundo e exarninar
historicarnente as experi€ncias tanto exitosas cclmo ni<r
exitosas crn nosso trabalho. So cntdo podcrcmos dcscobrir
as leis inerentes )rs coisas objctivas e ndo criadas pelas
imaginagdes subjctivas das pessoas; e s6 entlo estarcmos
cm capacidade de lbrmular diversas regulaESes quc sejam
apropriadas Is circunstdncias. Este 6 um assunto rnuito
importantc. Por favor camaradas, prestem atengAo a cste
ponto." E este o contexto de onde nosso critico rctirou a
citaEdo na pretenslo de desqualificar o Prcsidcntc Mao como
te6rico c marxista-leninista.
Assirn, scgundo a notdvel compreensdo que Amazonas
lcm dcl rnarxismo, o ernpirisrno devcria, allnal de conl.as, ser
clcvado ir categoria de suprcrna tcoria revoluciondria, pois
clue, a hist6ria atesta, que dos tr0s maiorcs acontccirneutos
do s6culo XX, a saber, a Revolugao de Outubro dc 1917, a
Revoluglo Chinesa (1949) c a Grandc RevoluEdo Cultural

Prolethria na China (1966), dois deles l'oram dirigidos
pcssoalmcnte pelo "entpirico Mao Tsetung " no pa(s ntais
populoso da Terra. Nada disto! Vejamos corno o Presidcr.rte
Mao abordava gcnte de pcnsarnento corno Arnazonas na luta
no partido: "O erro de nossos dogmiiticos a estc respeito [ao

negarn por cornpleto c invertcrn a ordem norrnal quc segue o

homcrn para chegar a conhecer a verdade. Tarnpouco
cornprccndcrn a interconcxlo cntre os dois processos d<r
conhccirncnto humano: do particular acl gcral e, logo do geral
ao particular'. Os do_emiiticos nful entcndcm nada da teoria
rnarxistir do conhecime nto." (Mao Tsetung - "Sobre a
ContradiEao"). Tcrncls aqui dentonstrado a dil'crcnEa c tl
abisrno qLrc scpara um pscudornarxista, livre sco c dogrniitic<r
c;ue tagarela sobrc tcoria e rnarxisrncl-lcrrinisrno. de Lrrn
cornprovadamcnte aut6ntico c vcrdadeiro rnarxi sta-lenini sLa.
Al'inal, a priitica i o crit6rio da vcrdade, tncstno para aqueles

cluc

o

rnarxisrno-lenirrisrno consiste cm rcpetir lrascs

aprendidas dc cor.

"Burguesia no socialisnlo" e
"Coexist6ncia duradoura"
jii procurando se
do "cmpirico Mao",

Mas, prosseguindo crn sua burla, agora

contrapor

is

lirrrnulag<-rcs tedricas

Arnaz<lnas diz que o Presidcnte Mao tcrn urna crtncepglo
"e,strutrhu oo tnorxisttto-lcttini:;trto " sobrc o socialislno c a
luta idcol<igica c polftica. Varnos a unra longa sdrie dc citag6cs
para iIrrstrar as <lbservag<-lcs "ntcntas" dc Arnazclnas. "O errrt
tle M tut nesto questAo trtirt restrittga a afinnar clue u burguesiu
aro lbr;u aliadu n.u pritneint ct(tl)(t, ntu.\ t'nt ltrelcnder que,
tt
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conhecirncntol consistc em quc. por uma partc. nao

tto sot:iolisnro." (pg. ltt). Citando passagens do "Sclbrc o

comprecndem quc d irnperativo estudar a particularidadc da
contradigdo e conhecer a ess6ncia particular das coisas
individuais para poder conhecer plenamente a universalidade
da contradiElo e a css6ncia comum is divcrsas coisas, e,

tratarncnto corrcto das contradig6cs no seio do Povo" dcstaca:
"cl sistcrna socialista acaba dc instaurar-sc e ainda nho esLd
totalrncr.rtc estabclecido ncln consolidado" e segue dizendo
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coexist6ncia dos partidos democriiticos da burgucsia e da
pcquena-burguesia corn o partido da classe operdria'? Por

que o documento afinna que nas emprcsas estatal-privadas

da indilstria e do comdrcio, os capitalistas recebem
dividcndos, lucros fixos, "ainda hii exploragio" e logo
come nta que o documento afirma dc lbrma err6rrca que "as
contradigoes na sociedadc socialista (nas condig6es da
exist6ncia da burguesia) ndo tomam car6l.er antag6nico"; "O
sistcrna socialista pode resolv6-las inccssanternente de fbrrna
nao-antag6nica". Arnazonas I'az a seguinte obscrvagao: "6
Mao reconrctrda ser intperativo 'dilcrcnciar as contradig6cs
no scio do povo das existentcs entre n6s e os nossos inimigos
(a contradiqdo cotn a burguesia ele [Maol a considera conto

sentlo tto seio do povo) e de tratd-las corretamente
"Ora, a contradigdo entre burguesia e o proletariado,

enr

quolquer sistemo, i Ltma contradiqtio atttag6nica,
irre<:oncilidvel." ..."A cotfiradiQAo com a burguesia se resolve

atravds da lutu de classes. Mao TselunB, no entottto,
recomettda resolvA-la usartdo o nrdtotlo do cstudo, da
trtu t.rfb r ntag r7o p ac ifi c a da b u rg ue s iu. "
Continuando. logo volta

a

citar o Presidente Mao c lazendo

cornentdrios dc estarrecido
elcmentos burgueses

se

c ir6nico: "Por urn lado os

convcrtcram etn membros do pessoal

administrativ<t (atlministrarivo!

)

lexclama Amazclnasl das

empre sas mistas c (praz.a aos ctu.;!) [indigna-se Arnazonas]

estlo sc transfbrmando de exploradores em trabalhadores
que vivem de seu pr6prio trabalho. Por outro (...), continuam
recebendo lucros das emprcsas." E logo Amazonas comenta:
"lsto scrio unu manifestagcTo de seu duplo card!e\ de unt
lado, traballtatlor e, clo outro, exltloraclor. " (Todas citag6cs
sdo da pS. 20). Mais adiantc Amazonas desemboca: "Mar.r
Tseluttg,, nesla obra, ndo sontenle incensa os alcntenlos
burg,ueses - que se estariant convertendo em trabalhadores e
se tratrsforntando por meio do estudo. Ele defende e proclanta
a necessidade dct coexistAnciaduradoura entre o partido do
proleturiado e os partidos burgueses. " (grifb nosso). E exibe
novamcnte outra citagdo do Presidente Mao: "A id6ia da
coexist6ncia duradoura nasccu fhz tempo. O ano passado,
quando ficou estabelecido fundamentalmcntc o sistcrna
socialista, esta palavra de ordcm floi aprcsentada em tertnos

explfcitos... Por que, pois, hri quc admitir urna larga
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que nao ternos rnotivos para ndo adcltar a politica de
coexist6ncia duradoura com respeito a todos aqueles partidos
que se dediquern vcrdadeirarncnte ir tarelh de unir o povo
I

i
I

lr

para a causa do socialismo c tenharn granjeado sua
coufianga". Por fim, um exaspcrado Arnazonas conclui:
"Estranha leoria! Sob o socialismo, a burguesia terict
a.vi.;tAtu:ia tluradoura e seus partidos politicos coexi.stiriant
prtr lottgo lempo cotn o partifut clo proletariado! Ela estarict
interessado em fortalecer a causa do socialismo... Santa
burguesia (lue tatla pedra te atiramos!... " (pg.2l )
Amazonas sirnplesmente nIo admite o fato da experi6ncia
chinesa rcsolver as contradig6es nas condiE6cs do socialisrno,

corn a pcqucna burgucsia e a burguesia nacional ou rn6dia
burguesia - que de lbrma matreira Amazonas apenas cita e
"burgucsia" -. atrav6s da luta ideolSgica e
-tcnericamente
polftica. O Presidentc Mao, quando fala dc contradigrles dc
classes no socialisrno, cnfbca dois problemas. Primeiro, que
de uma lbrma geral. a luta de classes na sociedade socialista
sc proccssa de lbrma diversa de como ela ocorre nas velhas
sociedadcs corno a capitalista. Dcstaca quc dcvido i natureza
do socialismo, em quc o sisterna de exploragdo foi abolido, a
luta dc classcs nio sc processa com o antagonisrno com que
ocorre nas dil'erentcs sociedadcs de classes baseadas na
cxploragdo. Quc devido a esta condigdo nova e superior das
rclaE6cs dc produgdo de ndo explorag5o no socialismo, as
contradigdcs cntre proletariado e burguesia se dcv6m em ndoantag6nicas. Por que'/ Porquc na sociedade de classes
baseada na exploraEdo estas contradig6es nIo podem ser
rcsolvidas nos marcos desta mcsma sociedade e somentc
pcla revolugdo violcnta. Jd na sociedade socialista, em que
scguem cxistindcl classes e luta de classes, estas contradiEOes
podern c serdo rcsolvidas nos marcos do pr6prio socialismo
corn a extingdo das pr6prias classes. Em segundo, cle i muito

claro cm dilbrenciar, na realidadc concrcta da China. da
burguesia em geral a burguesia nacional ou mddia burguesia
que d parte do povo na etapa de nova democracia e scgue,
em parte como proprietdria dc certos mcios de produglo ou
27

antag6nica, dependendo exatarncnte do m6todo ernprcgado
na rcsoluEao da contradiglo, por ambas as partes em conl'lito.
Podcndo tal contradiEio scr supe rada atravds do rn6Lcldo da
persuasao.

podc evoluir para ndo-antagdnica e ser resolvida pcla luta
pacfl'ica e de persuasio. Sc nlo sc distingucrn corrctarncute
os dit'ererrtes tip<-rs de contradigdo e sc sc aplica urn rndl"odcr
incorrcto dc soluqlo, a contradiEi-ro quc 6 n6o-antag6nica no
seio do povo, podc se translbrrnar ern contracligao antag6nica,
sendo aproveitado pelos inirni-eos do povo ern seus intcnLos
rcstauracionisLas c. aqucla cxistentc cntle o povo c scus
inirnigos, podc conduzir I conciliaglo corn estcs. lcvando a
derrotas c solrinrcntos para o povo c ao longo prazcl, )r rrcsrna
rcstauraEio capitalista.

Ern funglo disso Arnazonas conclui "Todu aquelo

Trataudo-sc da realidadc concrcta da China. estarnos

rcccbendo lucros dc seu capital, e ao rnesmo temp()
cooperando com o poder revoluciontirio do prolctariado.
MosLra que ern tal condiEIo, a contradiglo corn esta burguesia

tcrn, ao lado do cariiter antag6nico, um cariiter ndo
antag6nico. Isto permite que

a

contradiEdo cntre csta burguesia

c o proletariado sc transl'olme de antag6nica crn n6o-

etrg u tn

entaEelo rtiio ltcts.tu da

Ii

be

rul istno

bu

rgu 0s, i rte i runte tttc

-

lalandcl do caso dos pafscs cntao dorninados pclo

alIteiu uo rttar.tisrno-lettinistno."@g. 23) O nosstl erninentc
rnarxista estd sc rclerindo af principalrncnte ao uragistral

irnpe rialisurcl, pafscs colclniais c sernicolorriais, cuja revoluEio

trabalho do Presidcntc Mao "Sohre o tratamcnto correto das
contradiEiles rto seio do povo" dc 1957. corn o qual o autor
laz um inestirnrivcl aporte ao marxismo-lcrrinismo. cluanl,o al
qucstao dc que no socialisrno scguc cxistindo classcs e lLtta
do classes c de como o partido do prolctariado tcrn que
manejar a ditadura para resolver as contradigr-res corn <r

c o Estado se dd r.ra torrna dc ditadura conjunta de classcs
revolucionfrias. Tiris classes em gcral, setorcs da pecprcna e

inirnigo (antag6nicas) c a dcmocracia para rcsolver

as

contradigocs no seio do pclvo (nlo-antag6nicus). Abordando
a experi6ncia hist(rrica da ditadura do prolctariado (na URSS
e na China) sistematiza o proccsso de luta de classcs nas
condig6es da construgiro do socialismo. Apontando quc
existcrn ditbrcngas dc naturezu nas contradiE6cs c;uc se dao
cntrc () povo c seus ininrigos c aquclas quc sc dlo rro seio d<r
povo, afirrna a ncccssidade das rnesrnls serem tratadirs corn
rn6todos dil'crcntes. A primeira de naturcza ant.ag6nica sc
rcs<llve atravds da luta vi<llenta para subjugar o irtirniqo e a
se-r1unda. dc natureza nf,o-anta-qernica, o nrcltodo de tratarnentcr

socialista 6 precedida de urna etapa dc revolugao democnitica

rn6dia burguesias (burgucsia nacional) sao partcs inteqrantes

do povo, dcl carnpo rcvolttciontirio c, portanto, do t.tclv<r
E,stado, este sob a hcgcmonia do prolctariado tcndo como
base l-undarnental a alianEa operhrio-catnponesu. Ao se pitsser
ir rcvclluElo c construEeo socialistas, estas catnitclirs da

burgucsia nacional ou paltc dela, tcndem a c(x)pcrar conr ()
podcr socialista e podcm, atravds da luta idcolcigica c da
rccducaqdo. pacilicarncntc c voluntariarnentc. entrcgar au
Estado socialista <ls rneios dc produglo e outros capitais dc
clue ainda dispi,rcrn. abrind<l rnao dos lucros que seguiun.t
obtendo. O quc o Presidcr.rtc Mao argurncnLu 6 quc. ncstcs
casos, r.rIo se justi lica c ncm podc scr corrcto atuar atruv6s
da cocrgdo. da ditadura, rnas sim da dcrnocracia. E claro.
at6 o mornenl.o c dcsde quc cstas carnadas c individuos clue
as comp(-)em, ndo atuem com hostilidade tientc iro podcr dir

6 a pcrsuaslo atrav6s du luta idcoltigico-politica, da crftica c
autocrftica. Em detcrm inadas condiEocs hi st6ricas c()ncretas.
ocorre quc na construgho do socialisrno a burguesia nacional

proletariado.

ou rnddia burguesia rrlo rj dc imediato expropriada e sc
subrnete ao podcr rcvolucion:irio do proletariado c I

o curnpo do irnpcrialisrno, da grandc burgucsia c

colaboragf,o corn a construg6o socialista. Ncsl,as condiE6cs
a c<lntradigi-ro cxistentc entrc cla e o prolctariado - que crn
condig6es normais do capitalisrno 6 conl.radigf,o anta-gOnica
2S

O rnitodcl cocrcitivo, ncste caso. s<i agudiz.aria o aspccto
antag6nico ncsLa contradiElo empurrando csl.as fbrgas para
dos

latil'undiiirios. Estc 6 um probletna dc suma irnportincia c de
dil'icil cornprccrrslo para revisionistas e dogrndticos. que
fazcrn urn discurscl aparcrltcrncntc csquerdista, rnas dc
cssOncit direitista, para ()s quais, uu us classcs sociais
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antag6nicas desaparecem e a luta de classes cessa com a
concluista do poder pelo proletariado e socializagdo dos meios
de produEdo, ou eutdo, que no socialisrno a luta de classes
se processa da rnesma fbrma que nas sociedades de classes
baseadas na exploragao. Aqui se manif'esta uma vcz mais a

cornpreensdo unilateral da dial6tica por Amazonas. Ele nf,o
consegue compreender a conexlo dos fen6menos e menos
ainda sua relagdo externa condicionante. Enquanto que a luta
de classes segue aguda no socialismo, ela se manif'esta
inicialmente no [erreno ideol6gico e desenvolve-se para outros
lerrenos, conlbrme a dindmica, por um lado, da agdo das
massas. que devem ser mobilizadas de fbrrna permanente
pelo partido do proletariado e, por outro, da aglo dos inimigos.
No entanto. as contradig6es serio tratadas e resolvidas

segundo a sua manifestaEdo concreta. Da( que,

as

contradig6es eutre o pov() e seus inimigos caracterizando-se
por anLagonismo ser6o tratadas atrav6s da coergio pelos
instrurncntos da ditadura do proletariado, e aquelas no seio
do povo, atrav6s da democracia. Nas condiEoes concretas
da China e sob a siibia conduglo do Presidente Mao, inimigo

do "marxisrno" livresco e fiel observador da realidade
concreta, o PCCh e o Poder Popular e seu sistcma legal
pressupunham e permitiram iquela hurguesia ou lqueles
elementos burgueses e pequeno-burgueses que queriam
colaborar com o socialismo, de se organizarem em partidos
democrdticos e fer com eles uma "coexistOncia duradoura".
Mas corno "duradoura"? Ora, at6 quando estes partidos
durarem, 6bvio ! A exi stdnci a de outros partidos democriiticos
no socialisrno depende da evolugdo das suas posig6es no

processo de construElo do socialisrno, assirn, poderlo
desaparecer antes que as classes sejam cornpletamente
extintas ou, senIo, com

a

extingdo das mesmas que acarretard

o dcsaparecimento de todos os partidos, inclusive o do
proletariado e o pr6prio Estado e suas instituiE6es. E
"duradoura" nIo no sentido de eternidade e entravamento da
construgdo do socialismo, que Amazonas cinicamente quer
dar a entender )rs palavras do Presidente Mao!
Assim 6, a dinimica da luta dc classes no socialismo,
segundo a experiOncia hist<irica da ditadura do proletariado,
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como particularmente nos ensina a Grande Revoluglo Cultural
Proletiiria (GRCP)?. Na experi6ncia da RevoluEao Russa s6

existiu o Partido Bolchevique na legalidade socialista.
Clandestinamente e ilegalmente existiarn viirios partidos dos
ir-rimigos. Os trotskistas, bukarinistas e outros que trafram e

conspiravam contra o Poder Sovi6tico, tamb6m se
organizaram partidariamente e de forma secreta. Ndo 6
princ(pio do marxismo a existOncia do partido [nico no
socialismo, colno a burguesia e a reagao alardeiam, contando
exatarnente com "brilhantes aportes" de pseudomarxistas
corno Amazonas. Perguntarnos: com a revoluqlo socialista c
estabelecirnento da ditadura do prolctariado, os indiv(duos

ou grupos de indivfduos burgueses, que se declaram etn
colaboraglo corn o socialisrno, politicttmente dcvetn tazer o
quO? Da mesma fbrrna que todos rcacioniirios declarados
estes individuos ndo gozario de nenhuma liberdade politica?
Ora, d il'erentemente dos contra-revol uciondrios que dcverdo
ser reprimidos sistematicamente, esses elementos burgueses

devcrdo tcr liberdade politica. Deverdo se organizar etn
partidos pr6prios ou ingressar no partido revolucion6rio do
proletariado? O partido do proletariado d partido comunista,
de cornunistas, nele nio hii lugar para outro tipo de ideologia.

Entdo os elernentos burgueses que colaboram coln o
socialismo nao podem se organizar politicarnente? Sirn e rrao!
Siln, enquanto estiverem em palavras e atos de l'at<l apoiando
o Poder Popular e a construgdo do socialismo, atraves de

I A Grande Rcvolugao Cultural Proletdria lbi o grande tnovimento
ideol6gico-pol itico iniciado na China ern 966, l iderado pelo Presidente
1

Mao Tsetung, atrav6s do qual centenas de rnilhoes de massas populares
se rnobilizaram para combater a ideologia burguesa uo seio do partido
cornunista, no Estado e nas instituiEoes, na administragao priblica. na
educaEio, nas ciOncias, artes e literatura, na produgio, enfim ern todas
as est'eras da atividade humana em prol de urna nova cultura libertir de
quaisquer resqufcios da exploragio do homern pclo hotnetn. A CRCP
teve seu 6pice em 1969, quando o lX Congresso do Partido Comunista
da China sistematizou as experi€ncias e resultados da mestna. No infcio
dos anos de 1970 a GRCP comeqa a declinar-se com a of'ensiva da
rtireita no PCCh (Teng Siao-ping) e divisdo no seio da lideranEa da
esquerda proletiiria. tcrminando em 1976, ap6s a morte do Presidcnte
Mao. atravds do golpe de Estado promovido pela camarilha revisionista
de Tcng.
3

pa[l"idos dcrnocriiticos. E, nIo. cluando cessilrcrn ltos tatos
conr cssc apoio. Portanto. clutnto ir ag6nica cxclarnag.ao dc
"Surtttt htrrl4ue.sitt quc tonto pa(lnt tc atirontot-!..." (pg. 103).
nosso Arnzlzonas podc dcscansar etn paz, pois c;ue c()tn suu
pritica revisionista nlcl atirou tanta pcdra assint. A nao scr
corno os tontos, quc segundo um ditado popular chin0s,
levaulaln pedras para dcixii-las cair sobrc os prriprios p6s.
Logo Arnaz-onas. corno ele prciprio allnna, que apoiou a
Revoluglo Cultural no cotneg() e posteriormcntc a condenou
i dcn t i l'i cando-a colno rnanif'es tagdo do exl-re m i smo pequcnoburcLre s do rnao(snro. E o que lbi a Grandc RcvoluE6o Cultural
Prolctirria do quc a lut.a mais encarnigada entrc o proletariad<r

e a burguesia pelo podcr nas condigoes da ditadura dcr
plolctariado'/ Alirn dc c1ue. cln essOncia. o quc cstevc no
ccrltr() c e tn pugna na Grandc Rcvttlugao Cultural Proletdria,
firi a srllugao das rclaE6cs eutrc o poder c ils rnassas. cntrc

dirigcrrtcs c drrigidos. Ndo cranr suficicntcrncntc claras as
dcl-inigircs do Prcsidcntc Mao dc quc tcrrninada a revcllugdo
dc r.rtlvlt dernocracia - quc etn rcsutno sc conclLri c:otn A
l"ornadzr do podcr crn krdtl pafs - a coutradiga() principitl na
construgio do socialisrno 6 cnLrc proletariado c burgr_resiir,
cntre it via socialista e a via capitalista, cln qllc nao cstli
dccidido rlucnl vcltcerui a cluem? NIo tbi Arnazonas h h'cntc
do scu PCdoB, cluc sob o bastao dc rnando do hoxhisrn<1,
al'irrnou rprc na China nunca houvcra prisca dc socialismo,
que a "nova dcrnocracia de Mao" nho passava dc uma vulgar
ditaclura rclbrmista hurguesa'/ Diz clc: "Sa em teorirt Mtto

dafartdio a tlitodura do prolctat'iodo, nct prritictt ttiio
corrtprcetrclia essa ttct'cssirlctrle, ttem o papel tlirigente ckt cktssc

opertirio. Suo corrccltg'do tlo Estotlo ttdo c'orresportdc
plctttrtncrrta oos trd;os c.ssetrciuis do tlitcrclura tlo pntletoriatlo
c'ortt'cbitltt pclo.s cld.rsi<:os rlo trtrtr.rismo. A Damocrucitt

Populrt; ou a Noy'tt Dcnrocrat:itt, por ele.fitttdantetttoda, i
ntr rcttlidttrle trttt E,rtutlo dc ti1to burgu0:;-reJ'ormi.stu,
forrttttlntcttte tlirigido pclu clos.rt' olteririet. Cotno ele tnestno

tlissc: 'utnu lorrnu origitral tlc E:statlo"'.(pg. 104)
Nho tbi sob a direElo rcvisionista dc Arnazonas que o
PCdoB - corn simplcs sol'istras. lras na vcrdade porquc
nunca cntondeu a rcvoluElo dc nova dernocracia
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-

renurrciou

ao conceito da revoluEdo ern duas etapas no Brasil, e ao
passar a det'ini-la como sendo jd socialista, incluiu ctn seu
"Programa Socialista" a exist6ncia nele da burguesia nlcl
monopolista'l Ndo fbi, pois, Amazonas c seu decr6pito PCdoB
que apontaram o traidor Teng Siao-ping como seguidor e
continuador do Presidente Mao com a suposta "Teoria dos
TrCs Mundos", mas que, quando a contra-revolugdo se

desembestou no mundo nos anos

dc 1990 foram

os

primciros, com as caras mais deslavadas, a adular o bandido
Teng com dcrretidos elogios sobre a modalidade chinesa de

socialismo'l NIo foi Amazonas. ern seu papelucho "O
rcvisionismo chin6s dc Mao Tsetung", que escreveu "A
teoriu dos tr?,s muttdos, vers[io oportunista da luta cle classes
tlo proLe tarietelo" na va pretensAo de combater os revisiorristas
da camarilha dc Teng, langando contra os "trimundistas"
toda a sorte dc adjctivos usados para classificar um pestilento
rcvisionista c dcz anos dcpois se [ornar seu rnaior adorador?
Ora. senhores revisionistas, desde quando o Presidente Mao
i det-ensor da burguesia no socialismo e vossas excel0ncias
inimigos inconciliiiveis dela? Mas vamos I quesLdo da f)mosa
"teoria dos tr0s mundos" e de quem 6 sua autoria.

Amazonas

ea

"Teoria dos TrGs Mundos"

NIo podendo

apresentar qualquer prova da relaEdo do
Presidente Mao com a dita teoria revisionista, Arnazonas em
sua magra e oca crftica, apcnas diz que ela 6 a fltima novidade
do revisionismo chin6s. Mas, em outros artigos da mesma
publicaglo insinua: "O pensantento Mao Tsetwryforneceu a

base e as diretivas que ucabariant coucluzirdo d situasdo
urual, d desenvoltura com qLrc agem os Hua, os Xiaopings
(sic) e demuis seguidores tlo camirfio capitalista. Mao ntio
dpetrus ccttiribuiu substattcialnlente na ektborag1o du teoria
tkts trAs nturtdos: i o pregoeiro da aliatrya com os Estados
Unidos, cont os paises intperialistas da Europa e da Asia,
cotlt os .forgus reociondrias tle totlo o mwtdo. "(pg. 07); e
mtis "Desde quanclo os chitteses comegaram afalar tru teoria
dos tAs mundos, atribuida a Mao Tsatuttg, o PC do Brasil
x

Ret'erindo-se a Hua Kuo-f'eng

e

Teng Siao-ping
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totnou posi{:Ao clara cottra essa tenclAncia oportttttistu que,

rttctis tarde, ainda em vida de Mao, se transforntott

rtct

estratdgia global do PCCh e da China. "(pg. 92). O
Presidente Mao nada tern haver coln tal ex5tica "teoria".
Esta 6 de autoria exclusiva da camarilha revisionista de Teng,

que solapou todo o tempo a Rcvolugdo Cultural e ap6s a
morte do Presidentc Mao, em I976, deu o golpe para usurpar

a direEdo do PCCh e do Estado Socialista, prendeu
assassi nou covardemente mil hares de quadros

e

revoluciondri os

maofstas, para enfim, restaurar o capitalismo. Para encobrir
sua aESo contra-revoluciondria, medrar e traficar com a
autoridade do Presidente Mao e confundir os revolucion6rios
do nrundo e as massas populares da China, afirmou sobre
sua podre teoria que "A teoria sobre os trAs muntlos do

Presidente Mao cortstitui uma grande contribuigiio ao
ntarxistno-leninismo"'). E rnais, a f'ez e difundiu por toda parte
para justificar o irnpulslonar de todo tipo de lbitoria imunda
que, infiltrados no Minist6rio das Relagdes Exteriores e sob
a posigdo centrista dc Chou En-lai, jri vinham praticando anos
a l'io, dando apoio a governos e fbrgas politicas reacioniirias,
no preLexto de isolar o EUA e a URSS social-imperialista.
O Presidente Mao, a respeito da 6poca, analisando-a como

de avangada crise do capitalismo e falando sobre <r
agravamento de todas as contradig6es fundamentais no
rnundo, eln que se configurava a distingdo dos pafses
imperialistas em superpot6ncias e pot6ncias, mostrou que as
contradig6es interimperialistas criavam uma polarizagdo
complexa, entre as duas superpot6ncias (EUA e URSS socialirnperialista) por um lado e, ao mesmo tempo por outro,
entre estas e as pot6ncias capitalistas (Europa, Canadii,
Japdo). Denunciou que esta era uma relagio de pugna e
conluio entre as duas superpot6ncias pela repartiEdo e controle
de zonas de influ6ncia sobre todas as demais naq6es do
mundo, para combater o socialismo e a revoluEdo e perpetuar
sua dominagSo sobrc as naEdes oprimidas. Nisto. s<lmente
aflrmou que "tr6s mundos se delineiam". Os revisionistas
tftulo da publicaEdo do Renmin Ribao, de novembro de 1977.
Hua Kuo-t'eng ertr fbrrnalrnente o principal dirigente do PCCh, por6nr
n5o passava de marionete de Teng Siao-ping

" Estc 6 o
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de Teng, atrav6s de seu testa-de-t'erro Hua Kuo-l'cng. foram
os que difundirarn em 197'7 este simulacro de "Teoria dos
TrOs Mundos", em cuja exposigdo e fundamentaEao nao
apresentam nenhuma comprovaglo de que o Presidente Macr
a tbrmulou. Apenas, apresentam seus pr6prios argumentos
cntrelagados com citagoes de Marx, Engels, Lenin, Stalin e o
Presidente Mao, numa verdadcira salada te6rica, na tcntativa
de dar legitimidadc a sua criaEao rcvisionista e justificar sua
capitulaglo ante o imperialismo e o social-irnpcrialismo e
encobrir a rcstauragao capitalista que puseram em marcha.
De noventa citagiles dos cliissicos utilizadas na publicaE6o
do Renrnin Ribao de novcmbro de l,911 , das quais mais de
vinte do Prcsidente Mao, somente numa elc se refere a trOs
mundos. "A nreu juizo, os EEUU e a UniSo Sovi6tica
constituem o primeiro mundo; forqas interm6dias como
o Japdn, Europa e Canadd integram o segundo mundo,
e n6s formamos parte do terceiro." "O terceiro mundo
compreende uma grande populagio. Toda Asia, exceto o

Jap6o, pertence ao terceiro mundol Africa inteira
pertence tamb6m a este, c igualmente Am6rica Latina."
Ainda assim, tal suposta citaglo estd antecedida no texto do
scguinte: "Em t-evereiro de 1974, em conversaEao sustentada
corn um dirigente de um pais do terceiro mundo, o Presidente
Mao disse".
Com sua perspicaz e sagaz atenglo its contradig6es, ao

analisar a situaElo internacional, o que o Presidente Mao
aplicava era o ensinado por Lenin e Stalin de se prestar atengdo

Dizia: t'Devemos
considerar as lutas entte os pafses imperialistas como
acontecimentos inrportantes. Lenin e Stalin as
consideravam como tais. Qualificavam tais lutas de
as contradiE6es entre nossos inirnigos.

forgas como reserva da revolugSo.tt (Anexo a Notas sobre
"Problemas ccon6micos do socialismo na URSS", de Stalin
- 1959). Jdem 1946, respondcndo h indagagdo de Ana Louise
Strong sobre a possibilidade dc um ataquc do EUA ir URSS,
dizia que "Os EEUU e a Unido Sovidtica estdo separados por
uma extensa zona fbrmada por muitos paises capitalistas,
coloniais c semicoloniais da Europa, Asia e Africa. Antes
que os reacionririos norte-americanos hajam subjugado a estes
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paises. nao se podc lalar dc um ataquc ir Unido Soviitica".
Ern 1957, f'alando na ConlbrOncia Nacional dc Secretiirios
afirmou: "No Orientc M6dio t6m produzido os acontccilncntos
do canal de Suez.. Um hornem charnado Nasser nacionalizor-r
o canal; outro, charnado Eden, enviou ali um contingcnte de

soldados c desatou urna guerra; em seguida, um Lerceiro
chamado Eisenhower tratou de expulsar os ingleses cotn o
lirn de apoderar-se.do lugar. (...) Estes aconLccimentos nos
pcrmitem ver donde sc encontra o ponto chave das lutas no
mundo hoje. Clar<l estd que os paises impcrialistas vivcrn
contradig6cs muito agudas com os paises socialistas, porem
o que laz.em agora 6 tomar como pretexto a luta contra o
comunismo para disputar entrc si cslbras dc inllu6ncia. (...)
Na atualidade, suas disputas se concentram no Orientc M6dio,
regido de grandc irnportincia estratigica c sobrctudo na zona
do canal de Sucz, no Egito. No conflito clue ali sc vivc
convcrgcm dois tipos de contradigeics c tr0s lorgas distintas.

Esses dois tipos de contradigilcs sfur: primciro. as
contradigc-les interimperialistas, ou scja, as cxistenl.cs entre
os EEUU c Inglatcrra e entre os EEUU c FranEa e , scgundo,
as contradigires entre as potOncias imperialistas e as nag(-)cs
oprimidas. Das tr6s lbrgas crn jogo. a primcira slo os EEUU,
a

rnaior pot6ncia imperialista;

a se-eunda,

Inglaterla e FrarrEa,

pafses irnpcrialistas dc scgunda ordem, e a terceira, as naE6es
oprimidas. O principal cendri<,r da atual disputa imperialista o
constituem Asia e Atiica, donde tem surgido movirnentos
de indepcnd6ncia nacional. Os EEUU recorrcrn a rncios tanl-o
rnilitares corn<l ndo militares; 6 assim como tem atuado no
Orientc Mcdio." Assim 6 que o Prcsidentc Mao, crn 1974,
planteou sua tese dc quc "trOs mundos se delineiam".
Mas, em suas tergivcrsag6es, os revisionistas nIo podiam
esconder tudo e enganar a todos. Ao l'alar dos que cornbatiam
tal "teoria" tiverarn que atacar e cornbater os rnaofstas quc
sc opuseram aos scus planos restauracionistas na China, os

mcsmos que com o golpc revisionista l'orarn presos c
condenados i rnorte. Na rcl'erida publicag[o dc Rcnmin
Ribao. a carnarilha de Tcng afirma que "Na China, tambdm
tem havido lien6ticos opositorcs i teoria do Prcsidente Mao
dcls trOs mundos; cles sdcl o 'bando dos quatro', Wang Jung36

wen, Chang Chun-chiao, Chiang Ching e Yao Wcn-yuan.
Ostentando as mais 'revolucion6rias' divisas, se opuscraln a
quc nosso pafs apoiassc o terceiro mundo c se unissc com
todas as lbrgas suscetfveis de se unir c a que asscstdsscrnos
golpes no irrirnigo rnais perigoso. Elcs tentaram sahotar cr
estabclecirnento de uma frenl.e (nica irrternacional contra ir
hegernonismo e intert'erirarr em nossa luta anti-hegerronista,
arnoldando-se ds necessidades do social-imperialismo
sovi6tico. Se bem suas atividades dc sapa callsaram nel'andos
etbrtos em determinadas esl'eras, nosso Partido e nosso
Governo t6rn sido firmes c scguido invariavclrnentc a linha
rcvoluciondria traEada pelo presidentc Mao para os assuntos
extcriores. O 'bando dos quatro' de rnodo al-gurn reprcsenta
o povo chin6s, eles sdo traidores dcsprczados por estc".
Obviamente que sobre esta parte do texto dos def-ensores da

"tcoria dos tr6s rnundos" Amazonas scqucr

se interessou ern
mencionar. Clarcl, ao contrdrio de Amazonas, que se lornou

inimigo l'er<v. da Grande Rcvolugdo Cultural Proletdria, o
"bando dos quatro", destacadamcntc a grande camarada
Chiang Ching, era junto corn o Presidcnte Mao, o principal
porta-bandcira dela. Por l'im. Arnaz-onas sc aproveitou dcsta
teoria revisirlnista para acusar quc cla cra para sustcnLar a

tcse do "inimigo principal". por sua vcz derivagio da
conccpglo dial6tica do Prcsidcnte Mao sobrc a conl"radigdo
principal. Especil'icarncnte sobrc a questful da contradigio
principal, abordarernos mais adiantc.

Luta de duas linhas no Partido Comunista
Na continuidadc de sua tentativa de dcrnonstrar quc " Moo
Tsetuttg i Ltnt revoluciondrio pequetto-burguAs" e portanto,
liberal, ao abordar a questlo da relagio com a burguesia na
construEf,o do socialismo, alirma: " E esse liberalisttto poclre

ele ntanifesta ent relagdo i pr(tpria vida intenta do Partido
tla clttsse operdria. Etn 1963, numo ettlrevi.sta que te\''e conl
er elelegag'do do PC clo Brasil, apregoa u existAttcia cle trAs
correntes tro seio dos partidos cotttuttistrts: uttta tle direita,
outra de ccntro e oulra de esqLterda, cotno se o partitlo.fbsse
unta orgottiT.agfro dc.fre ttte tittictt. Moo admitiet ct e.vistAnciu
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corit(r pe rntonente, tle tluets lirtlrcLs no Parlido e tle dois
ccntros tlirigerttes (doi.r QGs), o qLte, no.l'utttlo, I o
recoriltecimento ao tlircito tle finqio tto seio tlo Portido."
(pg. 23). Corno l'orrna sistcrniitica de lazer sua crftica,
ct,t

Arnazonas se-que torccndo as palavras do Presidente Mao.
Adcmais de verificannos nesta sua aprcciaEdo, uma cornpleta
cstupidez polftica corn rcspeito )r questdo de luta de linhas no
partido crxnur.rista, podemos ver todo seu oportunistro em

seio dcl Partidcl suo rcllcxos das contradig<-lcs nit socicdadc c

o seu rcc<lnhccirnento c rnanejo corrcto cotno luta dc

cluas

linhas 6 a essOncia do exercicio da detntlcracia prolettiria ntr

partido. S(r assim os princ(pios do Ccntralisrno Dctnocrftico
podcrr vcrdadciramcnte ser praticados c nao sob a sol-istaria
do mesrno. pr6pria dcls partidos revisionistas. Pois, enquanto

neral da bur'-uuesia" no PCCh, ref'erindo-sc aos dirigentes
revisionistas na alta dircElo do partido, particularrnente a Liu

sc luta internamente, todos metnbros do Partido estao
obrigados a aplicar, ern sua priitica cotidiana, a idcologia, n
programa e a linha polftica geral, jh dct'inidos, scm qualqucr
prejufzo para o cumprimento de suas tarcl'as c metas.
A alegagdo dc det'esa do fracionisrno, de antilcninisrno, 6
simplesrncrrte absurda. Os dogrniiticos c sectiirios com seu
"marxisrno" livresco, oomo nosso Atnazclnas c seus
scquazes, nIo podem compreendcr cstc ntedular problerna

Chao-sh i.

do partidcl cornunista, pois a dral6ticit cltrc prot'essarn. al6rn

Quanto ) qucstlo da luta de duas linhas, aqui s<i vatros
csclarcccr corno clc l.orcc o conceito af irmando que "Mao

dc rnecanicista c vulgar. s6 se aplica a detcrtninadtls
l'cndrnenos c nIo I totalidade da rnatiria. do univorso, da

urlttritiu u existAncia etn curtiter permdnente, tLe tluas Linhas
rto Purtido... ".1pg. 23) Corno Lernos discorrido no trabalhcr
"[,uta dc duas linhas: problcrnas da hist6ria do Partido
Cornunista do Brasil", crn sua andlisc e sfntese do processo
do Partido Cornunista do Brasil, partc-se exatamcnte da

naturez.a. da socicdade humana c do pcnsatncntcl do homem.
Quando se rcl'crc, indi-enado, corn as citadtrs dcclaragoes clrr
Prcsidente Mao sobrc a "exist6nciit dc tr0s correntes no seitr

comprrcensdo de quc as cclntradigoes de classcs na socicdade
sc rcflctern no interior do partido. expressando-sc atrav6s da
luta de linhas, que crx dctcrminados rnomentos se agudizam.

que

dcduzir como del'csa dc dois centros no partido colnunista
os dcsdobrarnenl.os da luta. durante a Grande Rcvoluglo
Cultulal Proletdria, cln que nurn determinado mornento os
rnloistas lcvantararn a consi-ena de "bombardcar o quartel
,qe

Corlo urn verdadeil'o partido comunista podcria chcgar,

a

cstabelecer urna corrcta linha rcvclluciondria prolctdria c sLra
priil.ica justa. sern csta luta'J Como poderia sc cstabclccer.
rnanter c pcrsistir na linha justa e conjurar o perigo dc sc cair
nurna outra [inha nho proletltria sem csta luta'l Ao contriirio
do quc alcgarn os rcvisionistas. e ln sua estupidcz polftica, a

cornprcens[o c rnanejo da luta de duas linhas r]ao se
contrap6crn aos principios do Centralisrno Democriitico e

dos partidos comultistas: uma de dircita. outra d(] celltlo c
clutra de csqucrda", rcvela toda sua concepgao antitnarxista

nlo toma a realidade como

base c siln do-qmas c vcrdadcs

abstratas c abs<llutas cotno refcrOncia. O sub.ictivisnro, pr6pri<r

da idcologia pcqucno-bur-quesa. vcln acompanhado pcl<r
sectarismo c mdtodos administrativos e coel'citivos no
tratamento das contradig6es no scio do partido. Airrda
rel'erindo-sc irs declaraE6cs do Prcsidcntc Mao acerca das
contradiEa)cs no scio do partido cotnunista, da cxistOncia
inevitdvel dc corrcntcs de direita, ccntro c csqucrda, diz- miris:
Mao afirma LlLtc "nem tutlo 6 puro tto r^(io do Partido." (pg.

tbrtaleccrn. Na verdadc,

24) E corno paladino de uma tal asscpsia idcol(rgica no partido,
assevcra: " Nenhumu re.ferAncia ti sc .fir. sobre u trcce .ssidrulc
tle expulsti-los das hostes crtttttrttisttts. " (pg. 24)

os rcvisionistas thlam sobrc Ccntralismo Democrdtico corno
urn clichO para cncobrir e legitimar sua prdtica dc centralismo

E rnuito irnportante comprcendcr prccisatnclltc esta
qucstdo. Atnazonas nos of'erecc csttl ()portunidadc para

burocrdtico burgu6s. Somente com a compreensdo correta
do Partido corno uma contradigdo 6 que se l'az- possivel

examind-la. Vcjarnos como o Presidcntc Mao localiza o n(cleo
do problcrna das contradig6es rro seio do partido c como o

compreender que a luta de opiniSes divergentes c opostas no

trata: "No comego ou em alguns problcmas, tais

sirn vcrdadeiramcntc os praticam

3tt

e os
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contradiqSes podem n5o se manifestar imediatamente
como antag6nicas. Porr6m, i medida que se desenvolve
a luta de classes, podem chegar a transformar-se em
antagdnicas. A hist6ria do Partido Comunista da Uniio
Sovi6tica nos ensina que a contradigio entre as corretas
id6ias de Lenin e Stalin e as crrdneas id6ias dc Trotski,
Bukarin e outros n5o se manifestou como antag6nica
no princfpio, por6m posteriormente se desenyolveu at6
conyerter-sc em antag6nica."r" O m6todo acerLado para
tl'atar as contradigoes no seio do partido tcm quc basear-se
correto rnanejo da luta de duas linhas, sob pena. inclusive
dc transfbrrnar detcrrninadas c sirnplcs contradig6es naoantag6nicas em antag6nicas. Este 6 um crit6rio quc exigc
quc no tratarnento das contradig6es no seio do partido, devcse ndo sri pcrrnitir, corno organiz-ar e clevar a urn plano
supcrior a lr.rta interna. objetivando caractcrizar nitidamente
a naturez-a dc cada linha em conl'ronto. atravds do m6todo
nr-ulr

dc luta ideol<igico-polftica, da crftica e autocrftica,

da

urridade-critica-unidadc, dcscmbocar sua solugdo. Mesmo
quanto iquelas contradiEeies, cm que jii de irnediato sc revelam

antagonisrnos, 6 ncccssdrio cluc se lranscorril um certo
dcsenvolvimcnl.o da luta para uma correta c justa soluglo.
No debatc cntl'e o MRIrr e EI Didrio Intcrrracionalrr. acerca
dos problcmas surgidos na rcvolugAo pcruana, a partir da
publicaElo das chamadas "Cartas de paz"rr. sobrc se esLcs
caructcriz-avam ou nlo urn prclblerna dc luta dc dutrs dc linhas
rro Partido Cornunista do Peru (PCP), col<lca-se exatalnente
esta qucstAo. Ern sua argumentaElo dc qr.re, a posiElo dc
dcrl'csa do "acordo de paz" ndo constitu[a urna linha na direEdo
do PCP c sim uma conspiraglo policial, El Diririo, citando o
r(1
Mao Tsetun-{ - O papcl do antagonisrno na conl.radiqio, crn Sobrc a
Contradigao
II MRI Movimento Revoluciondrio lntcrnzrcionalista. Conl'er6ncia
dc Purtidos c organizaE6cs rnaoistas lundada nos rnos de 1980. Seu
cornit0 coorderrador, o CoMRI publica a revista "Urn Mundo a Ganhar"
rr El Dihrio Intcrnacional
- Publicagao no e xterior de aniilisc da realidade
pcruitna c latino-arnericana, sediada crn Bruxelas-B6lgica.

I

-

Cartas dc Paz Docunrcntos aprcsentados por Fujirnori crn 1993
(quarrdo prcsidia o mais san-guindrio rcgirnc no Pclu) corno scndo cartas

dc pedido de ncgociaqio dc paz por parte do dirigentc mhximo
.1( )

da

Prcside nte Mao, aflrrna quc, dcvido ir dil'ercnga de naturcz.a
das contradig6es, scu tratarnento deve ser dil'ercntc. Diz c1ue,
sendo a def-csa do "acordo de paz". nas condigdes do Pcru,

uma rnaquinaglo policial, uma agdo do inimigo. esta

se

caractcrizava como scndo uma contradigdo antag6nica e corno
tal dcveria ser tratada e scus defensores inimigos de classe c
do PCP. Concluindo que neste caso o tratarnento nIo seria
de luta ideol5gico-polftica, luta dc duas linhas e sim, sendo

urr caso dc traiglo, tratado corn cxpulsdo do partido. No
entanto, csta 6 urna aprcciaElo dil'crente da do Presidcnte
Mao sobre estes problcrnas, como cstd expresso ern seu
balango das "Dez. grandes lutas de duas linhas na hist6ria do
PCCh". Ncle rnostra lutas dc viirios tipos, portirn que todas
pcrcorrcram urx determinad<l carninho e temPo rclativamente
longos atd seus dcsl'cchos. Tal como lilrarn as lutas no Partido
Bolcheviquc, dc Lenin e Stalin, contra Bukarin e Trotski e
ou tros.
O erro dc El Diririo no tratamcnto desta qucstlo 6 de dois
tipos: um. em qualificar o surgimento da posiglo pelo "acordo

de paz." corro mera conspiragio policial c nAo corno
essencialrnento urna linha oportunista de dircita. E dois, que
por caracteriz6-la corno uma contradiglo antag6nica. csta
ndo dcvcria ser tratada com luta ideol6gico-politica para um
correto desf'echo. Qual? Que sc os def-ensores da linha
oportunista de dircita persistissem ncla, rccusando-se a l'azer
autocr(tica c retificar os erros, tornava-se irnpossfvel conviver
coln os rncslnos no partido. Por sua vez, ainda que cl MRI
tcnha idcnti llcado a natureza do problcma como sendo a do
surgimcnto de uma outra linha, de dircita, no interior do PCP,
sua conccpEao do manejo da luta dc duas linhas, na pritica,
revelou-se equivocada, na mcdidaem qtte, no scu julgarncnto

ilrcorrcto do cstiigio em que se encontra o movilncllto
comunista intcrnacional, transfortnou a consi gna comunista
internacionalista da luta idcol6gica entre todos os comunistas
do mundo, num al.ropelo c inger€ncia indevida nos assuntos
internos do PCP, nuln momento extrcmalnentc delicado por
revoluEdo peruana Abirnacl Cuzm6n, o Prcsidentc Conzalo, preso e
mantido ern completo isolarnento desde 1992.
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que passa. E claro que lodo cstc e um problerma muito
complcxo e nao de simples rnanejcl e soluE6o.
Arnazonas ern todo caso, pre I'cre argutnentar, torcendcl
os fatos, c que corno Lcnin del'cndeu no X Congresso clcl
Partido Bolchcvicluc o l'im do direito de t'ragdes, com isto
teria terrninado a 6poca de existOncia dc frag6cs organizadas
no seio do partido comunista. Esta 6 outra qucstdo. A de quc
na sua infdncia, o Partido de Novo Tipo, concebido por Lenin.
teve que viver, incvitavelmcnte, essa l-ase dc fragdcs. Se lbra
terrfvel para os oportunistas da 6poca (inicio dos anos de
I900) aceitar o artigo ntimero I proposto por Lenin quant.o i
constituigdo do partido, o que del'inia a condiglo de membro
do partido, gcrando a mais histirioa gritaria, imagine o quc
signiticaria colocar o plo$lema de direito ou nIo de fraglo
iquclas alturas. Adcrnais, isto nf,o estava totalrnente claro a
6poca, lbi com a cxpcri6ncia concreta em construir o Partido
dc Novo Tipo, quc Lenin e outros revolucionirrios da 6poca
pudcrarn cornpreend6-lcl rnclhor.

A concepglo do Partido dc Novo Tipo, planteada por
Lenin, rcpresentou um grandc salto na qucstao do partido
revolucionririo do proletariado. um aportc gigantesco I
doutrina marxista sobre o partido. Da mesrna fbrma, ainda
quc Lcnin nunca tenha expressado qualquer drhvida a respcito
da neccssidade c importdncia da luta interna no partido, clc
de ixou isto muito claro em tcoria e priitica, tbi o Presidente
Mao quc, corn a cxpcriOncia dc dirigir urn partido comulrista
por largos anos, antes c depois da conquist.a do poder,
aprol'undou Lenin aportando novo salto ir doutrina marxista
do partido, com a tesc da luta de duas linhasra. Portanto,
fraglo c fracionisrno sdo uma coisa e outra 6 luta de lirrhas.

Fragio

i

urna posigdo organicamt:ntc cxprcssa e nio

simplesmcnte uma linha em luta. A luta dc rcvolr"rcioniirios
proletdrios. em paises ondc o partido comunista lbi al'undad<r
rr Partindo do rnatcrialisrno dialdtico para o qual tudo 6

contradiglo, o
partido cornunista tarnbdm o d. No seio do partido retletem-sc as
contradiE6es de classcs da sociedadc, a lutn dc classes c a luta entrc o
novo e o velho. As contradigdes no scio do partido expressam-se ctn
linhas. A vanguarda prolctiiria ndo podc eludir tal questlo adotando
rncdidas burocrdticas c adnrinistrativas no seu tratarncnto. Reconhecendo
tal rcalidadc c assurlindo-a deve-sc organizar a luta da linha proletirria
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no oportunismo scndo liquidado enquant() tal. atravcssou
krngos periodos para lograr a rcconstituiglo do rncsrno.
Ncstes casos, urna determinada liagdo, a vcrdadeirarncnte
proletiiria, assumiu a reconstituig6o do partido encluanto
partido revoluciondrio do prolctariado. E isto, quern cnsinou
lbi Lcnin, quando, ap6s lon-ucls anos de lutas de [inhas no
POSDR (Partido Opcriirio Social Democrata Russo), ondc
sc constituiram duas linhas que se converterarn ern duars
grandcs fragocs, a bolchcvique c rnenchcviclr"re, e que. corlr
a dcrrota da rcvolugao dc 190-5, t'ez surgir outras como os
Ultimatistas, o Otzovismo, o Vcpcriod, o Clube de Viena e
scu Pravdar5 dirigido por Tr<ltski, todas jii com vidas pr6prias
e independentcs organicarnente. Jri ern I912, Lcrrin, conlta a
prcgaEio de unif,o de todos por Trotski, dcfbndeu que chega

a urn deterrninado momento eln que uma das liag6es dcvc
assumir para si rcconstituir o partido. O mesmo aplicararn

outl'os comurristas em dil-erentes pafses, tal como
dcstacadar-ncntc vimos no proccsso revclluciondrio do Pcru,
corn a Fraglo Vermclha encabcAada por Abirnael Guzmilrn.

O que Amaz.onas se nega a ace itar 6 que em qualqucr
partido comunista, ou processo orginico comunista, haverd
a tcndOncia para a exist6ncia de l-rds con'enLcs: de direita, de
ccntro e de esquerda, como rel'lcxo das contradigeics da
socicdade. E ist<l 6 uma coisa, outra i a fragdo. Por isto
rnesmo, que ern nosso pais, dado ir prevalencia da ideologia
pequeno-burgucsa na direEdo do Partrdo at6 o tlm dos anos
dc l9-50, c dc c;ue sua heranga ndo foi totalrncntc superada
corn a Reconstruglo de 1962, rj que as contradig6es no seu
scio. nunca lbrarn tratadas corretamente, nurn constantc e
invariiivel prcju(zo. Este 6. crn riltima instincia, o problema
dc l'undo que idcntificamos e que formulamos e expornos
contra as dcmais linhas ndo prolctiirias burguesus e de outros tipos. O
partido 6 urna uuidadc de contriirios, se a unidadc 6 vital para o partido,
a luta € o meio para alcanE6-la. A contradigdo i lei lundamcntal da
dial6tica. 6 absoluta. A contradigao e a luta sdo pcrmanente, enquirnto
cluc a unidade 6 transit6ria. Entlo, a luta no partido d para alcanEar urna
nova unidadc cm patanlares rnais elcvados.
ri Este 6 o Pravda de Viena, porlanto nIo se trata do Pravda Bolcheviquc,
o qual aptrreceu cnr 22 de abril de I 9 I 2, cditado cm SIo Perersburgo.
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com o ttabalho

"Luta de duas linhas: problemas da hist6ria
do Partido Comunista do Brasil". E a heranga oportunista
da qual Amazonas revelou, posteriormente e de modo
ineludivel, ser o seu principal portador ao longo da histdria
do Partido Comunista. Tanto 6 verdade a existOncia das trOs
correntes, como af irmou o Presidente Mao que, apesar da
corrente direitista de Amazonas, em I 966, ter expulsado as
de esquerda - Ala Vermelha e o grupo de Manocl Lisboa - o
Partido Comunista continuou tendo e desenvolvendo tr6s
correntes. Ainda que debilitada, a corrente de esquerda, foi
respor.rsdvel pela def'esa do maoismo dentro do partido, cr
que levou ds definig6es pela guerra popular prolongada como

estrat6gia, entre outras definig6es. 56 que o maofsmo loi
derrotado no partido em uns poucos anos, antes mcsmo e
por causa de ndo se ter desenvolvido sua compreensdo,
particularrnente rel'ercnte d questdo da luta de duas linhas,
o que exigia sagacidade, paci6ncia e persist6ncia.
Como a experi6ncia comprovou, a resist0ncia ao maoismo
atravds
inclusive de sua def'esa fbrmal e caricaturesca pela
direita, como nos parece bem ter sido o papel desempenhado
por Arnazonas e seus sequazes -, desenvolveu-se para sua
completa negaglo jii no infcio dos anos de l,910. Um dos
textos que comp6e o Iivro de Amazonas em questdo, "Brcve

hist6rico das diverg6ncias com o PCCh", dii-nos disto,
rnostras crn demasia. Nele Amazonas destaca triunthlmente
<1ue: "Ent 1967, os cltineses difundiant em larga escala a
idiia de que o pensatn.euto Mao Tsetung ero nova etapa do
ntarxisrno-lettittisrtro. (...) O Contit| Central clo PC tlo Brasil
cortsiclerou necessdrio tlefinir-se o assLtnto. E chegou it
cotu:lusrlo tle que o pensamento Mao Tsetung, embora por
t t6s c o tt s i de rttdo n aqu e l u oc cts itio marx ista- le t t itt i sta, n do e rct

novo etap(t tla doutrina da classe opertiria. Por isso, o
ComitA Central reafirntoLt, rturna resolLrgdo aprovada cont
apenas Lu17 voro contra, que o PC do Bresil se guiava tiniccr
e exc'lusivatnente pelo marxistno-lenittisuto. Neste J'uto,

jti sdria restrigdo ao nraoisrno, eilAo apresentaclo
como desertvoLvimen.to criador da ciAnciu social mais
e:anqada."(pS. 88) Ele se rcf'ere I restriglo, denota com
evidenciu-se
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isto seu espirito sectdrio, dogrn6tico e intolcrante )s
di verg6nci as.

O importante para ele - Amazonas - ndo 6 a luta corno
m6todo de sc chegar i verdade, e sim a votaglo lbrmal
oficializando seu rechago e proibindo a continuidade ou
rnesrno a retomada desta luta. E pr6prio das concepEoes
oportunistas, como tal as revisionistas, negar a universalidade
da contradiElo, para negd-la em re laEdo ao Partido Comunista,
ou admiti-la nele com o (nico prop6sito para justif)car seus

nr6todos burocr6ticos de partido

e suas

soluE6es

administrativas. Ao contriirio dos revisionistas burocratas e
dos trotskistas desagregadores, os comunistas, marxistasleninistas-maofstas compreendem que a luta no partido 6
necessdria para alcangar a unidade ltrrea e proletdria num
patamar mais elevado, superior. 56 assim o partido comunista
se tbrja, se desenvolve e dd saltos qualitativos. Do contrdrio,

como ocorfeu quase que invariavelmente na hist6ria do
Partido Comunista do Brasil, ele nunca p6de se l"ransfbrrnar,

romper o reformismo, o oportunismo e o revisionisrno e
saltar ir corrdigio cabal de verdadeiro partido comunista.
Contudo, como se tratam de contradig6es reais e corlcret as,
as duas linhas contradit6rias tamb6m slo rcais e concretas.
56 que os oportunistas e revisionistas da laia de Arnazonas,
s5 as admitern no sentido burocrdtico de sabotii-la ou dc

praticii-la corn os m6todos coercitivos para sufocar

e

esmagar a lrnha revolucioniiria. De cornpreender a questf,o
da luta de duas linhas e de a manejar corretamente, com
sagacidade, cstd a chave para constituir, desenvolver e tbrjar
vcrdadeiro partido comuni sta.
A concepEf,o revisionista de Amazonas, como pano de
fundo de suas posig6es, desconsidera por completo a
importincia da aplicagdo, a todas as coisas e f'en6menos,
das leis da dial6tica. Sua concepq6o mecanicista e condicional
da dial6tica o fhz dono de uma estupide z incrivel. Na verdade,
considera a dial6tica relativa e condicional, ou seja, quc a
mesma sd se aplica a determinadas coisas e f'en6menos c
ndo a todas as coisas e todos os fendmenos, como trfirma
que "cleterntinaclas contratlig'oes sao apertas aparetfies e clltc
ttio passant de rneras diftrengas e oposiqoes cle

rra verdatle
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c.\tretno.\. " (pg. 27) Nao comprccnde assitn a urrivcrsalidadc
da contradigio. Engels lalando sobre a universalidadc da

contradiglo ern scu "Anti-Diihring" afirmou: "...a vida
consiste precisamente, ante tudo, em que um ser 6 em
cada instante ele mesmo e ao mesmo tempo outro."
Niro cornprccnde quc tudo 6 contradigdo. que o Partido

i

uma colrtradiglo. Menos ainda compreende clue
contradiglo e antagonismo, como afirmou Lenin, sio coisas
Cclrnur.rista

dil'crcntes. Nao cornpreende que enquanto a contradiglo c

a

luta dos contriirios. sdo incondicionais e absolutas. <t
antagonisrno ou ndo-antagonistno corno fclrrna dcsta
contlirdigf,o c luta dc contr/irios, sti se manif'estam nuln
sc-uLrndo estiigio do dcsenvolvirnento do ien6tncno, o da

incapaz dc demonstrar isca do que afirrna, qucr por dccrct<r

escarnotcar quc

loi o meslllo

Presidcntc Mao' quctn

estabcleceu pela primeira vez no marxismo. cluc a contradiElttl
6 a frnica lei fundarnetttal que rcgc a matiria eterlla elr scll

incessantc processo dc ttanstortnaglo; que estabeleceu os
dois saltos do proccsstt do conl.rccirncllto - o da praitica ir
lcoria e dcsta i priitica - dcl'inindo o scgtttrdo como principal,
adcrnais dc aplicar arnplamente a dralitica i polftica. Atnazonas
chcgou rnesmo a dizcr quc os cstudos "Sobre a Contradigful"

"...c1uruttlo muito, pttdio ser cottsideraclo vuL.gariz.tt{'dtt
ditlritit'rr dos itliias tlos cltissicos do tnttrxist'ttrt, c ttt1tt Ltttttt

obru origittol, futrtlantcnlutla, uccr(u tle prcthlernrts

produz.ird, na l<lrrna dc antagonismo ou nIo, o salto

".(pg. 8U)
Vamcls a urna longa arenga dc Amaz-onas. colr suas
pirolas dial6ticas, em sua critica "demolidora" do rnaoistno:
"Muo tern Ltttlo comPreenstio mecatticistu da dioldtic'a."
Para dctnor.rstral csta sua sentenqa Atnazonas desl'ia sr-ra
conccpElo gelal sobrc dial6tica: "A diulitica tnarxistu di

clualitativo, destruindo

i t tt

soluglo da contradigao, cuja unidadc i rclativa. transit<iria c
corrdicional. Ern cada coisa ou f'cn6rneno, o rnovirncnto rro
scu prirneiro estirgio, o quc cxistc 6 urna translbrrnaElo ou
acurnulaglo cluantital"iva c sornentc no segundo 6 quc se
aclue Ia

unidade vclha, lazendo cnccl't'ar
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crtrtlaido intento do dcscnvolvinrcrtto.
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o vcllro l-en6meno. dando inicio a um outro novo. ou nova
unidadc de coutrltrios. A este respcito trataremos rnais crn
scguida sobre a critica "dial6tica" dc Amazonas contra a

qtte

dial6tica rnarxista do Prcsidente Mao.

e-uc'lttem, qLte sc tt(gum. muluumetfia trutnu lula cottstottlc.
Esta lttltt t'tttrduz, etn ccrto estdgio do prusccs"^tt, tt ttrtt 'suLlo

Ainda sobre dial6tica:
"Mao prioriza a unidade dos contrdrios em
detrimento da luta dos contrdrios"

i

tt .fttnte e o

se atrulisa o de.settvolvinlettlo (le cluolquer latt6tnetro, ctrt sLttt
basc ettcoulr(tm-sa lcndAttc'irts oPostQS qLte se liguln e sc

clrrc

criu unrtt cluttlidttde not'a." (p-c'27) E

le

var a l'ilclsofia is grandes massas. Corno sc isso fbra pouco.
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i

imprecisa pois procul'a escztlnotcar
c camuflirr parte da vcrdade. Dcstaca, crn benelfcio dc stta
acusagf,o ao Presidentc Mao, quc ele "prioriza a utritladc
dos cotttrtirior"', qllc a "clialitictt mar-xisttt clci itnportAtrcitt
Jitttdunetttal i luta tlos corirdrios". Vcja beln a precislxr
cltissict'rs. No entanto cla

"Enlretonto Muct T,selurtg tt[io trutuxe ttuda de novo nct
c s.f'c ro da l'ilosof'i u rnar.ri sta- lc rtitt i sttt. B e m oo c otttrdri o,
ta n tou tte la itttrodttT.i r cottce i lcts erritte os, tne catt it' i.slus,
metu.fisico.r, ec'liticos. E o clue dctnott.rtra, por exentltlo, sutt
tttrtrrcira de aborulor u questAo das cotttradig:des." QS. 21)
Assirn Amazonas incursiona sua critica na aprcciaglo dcr
rnroismo no tcrrcno da dialitica. Desconhece por excmplo.
que loi o Prcsidcnte Mao quern concrctizou a soluglo dc um
prohlcrra dc suma irnportincia plantcado por Marx: o de

neccssdrio

dcstacar. cluc esta al'irmaqio dc Atnazonas' 6 corrcta por
trirtar-se praticamcntc de uma transcrigao retirada d<ls

corn quc Lenin coloca a questlo, exposta e lrllnuclosalnolltc
dcstrinchada, pelo Presidente Mao em "Sobrc a ContradiEdo":
"A unidade (coincid€ncia, identidade, equival6ncia) dos

contr6rios 6 condicional, tempor6ria, transit6ria,
relativa. A luta dos contr6rios, mutuamcnte excludentes,

6 absolutar como 6 absoluto o descnvolvimento,
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o

movimento.ttr6 Aqui fica patcntc que, condicional c relativa,

por urn lado, e incondicional e absoluta, por ou[ro,
respcctivarnente, unidadc c luta dc contriirios, nlo podem
existir scparadas c indcpendentelncnte. Ou seja. o Univcrs<t
em sua totalidadc, a naturcza, a sociedade e o peusamento
do homcrn, 6 um cornplexo de unidadcs dc contrdrios, em
mriltiplas, pennanenl-es, intcgrais e infinitas conex6cs. ,,Um
sc divide em dois" c 6 ao mcsrn() Lempo uma das partes de
outr0.
Nio passa, portanto, da mais grosscira invcncionice, a
dc quc <l Presidcnte Mao prioriza a unidadc ern dctrimento
da luta dos contriirios. Esta i uma velha c surrada arenga
rcvisionista. utilizada por todos inimigos do rnaoisrno. O
Prcsidcr.rtc Mao lrata cxatatncnte como 6, a unidade como
transit(iria, condicional c re Iativa c a luta como incondicional
c absolul.a, inscparavelrncntc ulna da outra. Ou scja: ,.A
combinaqSo entre identidadc, condicional e relativa, e a

No scu pr6prio enunciado da dial6tica, Amaz.onas, corn<t

livrcsco e reles decoreba, nIo sc d6 conta do que copia.
Vcja, ele escrevc: "Se se analisct o desenvolvinrcnto cle
qualquerfenbmetto... ", aqui sc afinna exatalnente a vig6ncia
universal e absoluta da dial6tica (lci da unidade e luta dos
contriirios) que clc nega ao apreciar dcterminados f'en6menos;
"...an1 suo busc encotfirant-se tertdAncias oposlas que se ligam
e se excluenr... ", aqui se afinna ser junto c inseparrivel da

luta a unidadc c identidade dos contrdrios, mas para ele a
unidadc nIo tcm importincia (a nIo ser em alguns casos

luta, incondicional e absoluta, forma o movimento dos
contrdrios em todas as coisas."r, E Amazonns quc 6

como o do Partido) e nem tudo cxiste na forma de unidade
dc contrdrios1. e "...ent certo estdgio do processo, hti uttt
salto que c'riu utttct qualitlade ttovu.", aqui se afirma que 6
sd a partir de urn determinado estdgio do processo da luta
quc sc dd a superageo daquela contradiglo e portanto daquele
proc:esso, daquele fen6meno, daquela unidadc, dando lugar
a uma nova unidade dc contrdrios ou novo f'en6mcno, que
seguir[ inccssantemente neste processo de lLrta c unidade.
Sri quc para cle, este certo est6gio i na verdade o surgirnenlo

unilateral. sti corrsidcra

da contradigdo e nao o da lbrma quc cla sc reveste e manit'csta

a

luta dos contrdrios e por isto filestno

diz c;uc "trcttt toclos exlremos opostos fonnant utticlade de
conrrdrios ". Prirnciro. a contradigdo 6 universal, unfmoda c
absoluta, isto i cstii presente eln tudo; segundo, qLral 6 a
Iirrrna de existOncia da contradigdo senlo que a unidade de
conLrhrios'l Quandcl Amazclnas e outros oportunisLas dizem
quc tr "rliuIdtico marxisIu elci itnportAnciaJwtclantetttu\ it Iutct
dos contrdrior " (pg. 27) 6 para ressaltar uma vez rnais quc a
dialdtica rnaterialista s6 se aplica a determinados l'endmenos
e nlo a l.odos, ou quc, etn alguns casos ela nAo se aplica,
como por cxemplo no partido comunista. Como jd pudernos
colnprovat a respcito da luta de duas linhas, para eles, a

Iuta dc contr'6rios no Partido nlo pode scr incondicional,
nnanentc e absoluta. Ao contrdrio da dial6tica rnatcrialista,
para clcs, ern algumas coisas e l'en6metrcls como o partido

pe

i a unidadc quc devc scr
incorrdicional. perrnanent-e c absoluta, c a luta condicional,
transit6ria e rcltrtiva. Ora, ora!

comunista, por exotnpl<1.

"' Lcnin - Ern torno i questao da dial6tica
rr Prcsidcnte Mao Tsctung
- Sobrc a Contradigio
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(antagonisrno ou

nIo antagonisrno) para sua solugf,o.

Voltarernos a isto mais ir l'rcnte. Contudo e al'inal, o quc

i

a

qualidadc nova de que lala, scni-to uma nova unidadc de
contriirios'J (gri los nossos).
Eis aqui a conlirrnaElo das proczas dial6ticas dc Amazonas
cluc jii dcnunciamos anteriormcntc. di; " Ele IMao Tsetungl
v0 ntuitrts vai.c.\, coiltradigoas otttle ltci apenos ctltosi;oas
trrometttArteus tle rtspectos tlis,rocirivcis clue ndo fornutttr, cnt
reulirlatle, trma uttidatle cle corttrdrios. A J'elicidade e a
rlesgraga, u oleg,ria e a tri.slez.ct, o bont e o ruitn, o carlo e o

errado (por ele apresentatlo cotno nttidades de cotfir(trios)
cotlr'tituem exlretnos opostos, nrrts ucio sdo tend0ncias opostas
que esle.jant coustuies e reciprocamente ligadas etttre .si e
qlte se excluem e se nega,n tnulltanrctte, que se desettvolve
,tttn processo capaz de produz.ir uma qualidade nova, ou
vit1ria de unt sobre o outro cotttrdrio, ent.fonna ntais elevucla,
o que em litry,uagemfilos6fica se chuno ttegagdo da rrcgagdo.
Com e.f'eitct, alegria e tristcz,a, desg,rerya e .felicidacle, bom e
rttirtt rtrlo.stlo ctsttlrdrios inseparrivei.s. Unt pode exi.stir,;crn o
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I
outro. Que quaLiclade nove surge tbo^ dois exrre mosfclicidude
e de .sgraEu, aLegria a tristeza, bom e ruint? Aqui se opcru utn
J'en)nretto de sintples repcticAo, um extremo oculto o lugar
do outro, tfio ltd solto dio16tico. O clesettvolvimento, todavict,
ndo y' sirnples processo repetitivo, mas Ltt'n movitnerrto que sc
dci no settitlo de unru cspiral, clue estd senry)re avattgando e
.jomois sc tnantitn no tnesnu) lugcn'".(pg.27)

Tcrnos aqui um verdadeiro "prato f'eito" da dial6tica
rnecanicista c da rnetal'fsica. Vamos por partes. Prirneiro,
conl'irrna quc para elc, nern tudo quc se aprcscnta como
contradit6rio o 6. O Presidcntc Mao diz. em "Sobrc a
ContradiElo" que "H6 que considerar toda diferenqa nos

nossos conceitos como um reflexo de contradig6es
objetivas". Isto quer dizer quc os conceitos quc os homens
fbrmam sIo correspondentes ao que existc no mundo objetivo.
Entlo, os conceitos que se op6em, tratam de contradig6es

rcais e, portanto nAo cxistc isto de que "oltosigles
ntontetttAtte as " nio sdo contradig6cs. Tomemos por cxcrnplo

a contradigf,o "f'elicidade

c dcsgraga", que ele diz

que
"cotrs!iluem cxtremos opo.ttos, tnas ttdo letrclAucius opostas

que esfe.jatn constante e reciproctuttettte ligudus etttre si

e

que se e.rc'luent e se trcguatn mutLtanrcnte."(pg.27),quo apcnas
"Ltnt e-rtrcnto ocupa o lugor do outro, trtio ltd saLto dialitico."

(pg. 2tJ) Para Amazonas isto constitui urna exccgf,o )r regra

e, portanto nao se aplica a dial6tica, nega assirn

sua

universalidade e seu cardtcr absoluto. Como nf,o'? Dc onde
podc surgir a l'clicidade sc ndo da aus6ncia de lclicidade, que

6 a dcsgraga e vicc-versa'l Algu6m que, por

raz.do de
determinadas condiE6es, pode sair do estado dc desgraga e
passar ao de f'elicidade ou vicc-vcrsa, e se isto ocorre in[mcras
vezes, corno de fato 6 na vida real e concrct.a, trata-se de
apenas uma repetigdo? A cada um destes acontecimt:ntos
nao scrii uma nova pessoa? Se nio, uma pessoa quc cstii em
"total" dcsgraga 6 a mesma quando estii em total tblicidade?

Segundo, que a 6nica coisa que se rcpete aqui 6 o
revisior.risrno dc Amazonas, clc rcpete a tagarclicc idcalista
da cscola de Deborin (fil6solb sovi6tico), que o Prcsidente

Mao critica em "Sobre a Contradigdo", para quoln a
contradiglo ou Iuta dos contrdrios nio aparece logo desdc cr
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infcio do proccsso, mas apclras nutna ccrta ctapa do sctl
dcscnvolvimento. Para Amazonas, a relaglo entrc lclicidadc
e dcsgraga ri urn lcn0mcno de simples repetiqao, assim cotno
6 para os mctal'isicos cm quc o dcscnvolvimento do processo
produz.-sc ndo sob aglo de causas internas, mas sitn, sob a
aE6o de causas externas. ou scja, como mera repetigdo. Se
por uln lado Arnazonas diz. que o movimento em cada
fendrneno 6 determinado pclas contradigdes internas, ao
al'irmar que em determinados fen6mcnos o que

aparcntemente

6 contradigdtl 6 mera "oltosigdo

tttometttAttea", admite a aglo cxtcrna como determinagdo
nestes casos. lsto 6 pura metaffsica, os t'en6menos extcrnos
sio condicionantcs c atuarn sobrc outro atrav6s dos aspectos
contradit<'rrios intcrnos. No rnclhor. isto d ecletislncl de
dialdtica rnecanicista com rnctal'isica.
E crn tcrccircl, ele diz quc <> "desettvoLvinrctilrt tttirt i
sitnplcs processo repelitivo, ttlos utn mrtvimento que se tld no
sentklo rle umu espiral". (pg. 2tt) Ernbora afirrne quc "estd

satltprc avattgattdo", revela, atl ndo caracterizar cste
movirncnto cotno uscendente, clue adrnite quc os lbneitncnos
se rcpetern c que ao tlm c ao cabo, a roda da hist<iria gire
para triis. Corno 6 de fato sua c()mprecnslo revisionista sobre

a restauragf,o capitalista, quc dcnomina dc " crise do
sociolismct."t8
Ele al'irma ainda'. "Diz [o Prcsidente Ma<tf que unta coisa
ntd pode trattsfbrmar-se ettt boa, e a boa cotrverter-se enl
ruim, c'tnno se net transrnutagdo por ele indicada operosse o
lei da unitlade c da luta dos contrdrior " (pg. 28) (grilb nosso).

Ironicarncntc Amazonas usa a palavra transmutaqlo na
tcr.rtativa de ridicularizar a afirmativa, transmutaglo 6 a
mudarrEa dc qualidade, os alquimistas transmutavatn vdrios
metais crn ()uro. O Presidente Mao ['ala de uma anailise da

totalidade de um fen6mcno, dos seus v6rios aspectos.
Inclusivc da aniilisc dc urn len6meno como instrulneuto de
andlise para outros t'en6mcnos (o rnestre pelo negativo). Mas,
rs

Conccito utilizado por Atnazonas cm scu tcxto "As translirrtnaq6es

sociais na dpoca da revoluqdo c do irnperialistno - Exatnc critico da
crisc do socillismo" na coletinca publicada ern 1990 sob o t(tulo de
"30 anos dc contronto ideol6gico - tmarxismo x revisionismo"
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paraAmazonas, da rnesma lbrma que a l'clicidade e a desgraga,
a alegria e a tristeza. o trom c o ruim, o certo e o crrado nf,o
constituern unidadcs de contrdrios, mais ainda absurdo quc
vida e mortc o scja. Corno indaga o Presidente Mao, de ondc
pode surgir a paz scrrao da guerra e a guelra senlo da paz,'l A

vida e a morte tirrmam uma urridadc de contrir-ios. Para
qualqucr um estii bern claro quc a tnortc surge da vida, e a
vida nlo surge da rnorte, ou seria de urna forga divina'? Sirn,
surge da morte, pois como pode existir vida sc antes no
universo s6 cxistia a urat6ria inerte?
Em seu trabalho "Rcsumo do livro dc Hegel 'Ci€ncia da
l<igica"', Lcnin diz: "A dial6tica 6 a doutrina de ctrmo os
contrdrios podem ser e como costuma ser (como dcvdm)
id0ntrcos, - em que condig6cs costulnam scr idOnticos,
corrvertendo-se urn no outro, - porque o enl"cndirnento
hurrano ndo devc considerar estes contrdrios como mortos.
pctril'icados, senlo como vivos. condicionais, m6veis c que
sc convcrtern uffl no outro." O Prcsidcnte Ma<l dcstaca esta
passagcrn crn "Sobrc a Contradigdo" c cornenta: "Que
significam estas palavras de I-cnin'l Ern l"odo o processo, os
aspcctos de uma contradigao se exolucrn. lul-arn c se ()p(-)em
errtre si. Os proccssos de dcsenvolvirncntos de tcldas as
coisas do mundo c todo o pensamento do horneln, sern
exccEIo, cont0m tais aspccl.os contradit6rios. Urn proccss()
sirnples cont6rn somclltc um par de contriirios. en(Franto
urn processo complexo cont6rn rnais dc um. Os dif'ercntes

parcs dc contrdrios, por sua vez. encontrarn-sc ern
contradiglo. Podia pareccr entlo quc ndo hii nenhurna
idcntidade ou unidade. Em tal caso, como sc pode falar dc
idcntidade ou unidadc'] O caso i que nenhum dos dois
aspectos contradit6rios pode existir indcpendentcrnente do
outro. St: l'alta um dos contrdrios, falta a condigio para a
exist6ncia dcl outro.(...) C)s aspectos de toda contradigdo se
charnarn contrdrios porque, em virtude de detcrminadas
condiE<lcs, existe cntre clcs nlo-identidadc. Porirn tarnb6rn
existe entre eles idcntidadc, e por isto estdo concctados."
O Presidcnte Mao mostra quc a interdepend6ncia 6
apenas um dos sentidos da identidade dos contriirios. Mais
irnportante quc estc 6 o da transformagSo de um no outro,
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tamb6m sob dcte nnittadas condig6es. Mostra tatnhdtn c;ttc a

i<tentidade cxistc, na condigdo de que os ilspcctos

contradit6rios ndo s[o contrdrios mortos, pctrificadtls, scrlatr
corno vivos, condicionais e m6veis. "O caso d quc a unidade
ou identidade dos contrdrios nas coisas objetivas ndo e algo
morto, petrificado, sendo algo vivo, condicional, m6vel,
ternporfrio e relativo; sobrc a base dc dctcrminadas condig6es.
cada um dos aspcctos da contradigdo se transtbrma eln seu
contrdrio. O refllex<l disto no pensamento hutnano constitui
a concepEho marxista, dial6tica materialista' do mttndo." Ao

se afirrnar que. sob determinadas condig6es. existe

a

iclentidade dos cclntrtirios, cstd-sc rct'erindo a contriirios rcais
e concrctos. c se considcra que a translbrmaElo de um no

outro 6 tarnbdln rcal c concreta. Exatatnente ao contrfrio,
por exernplo, dtrs translbrmag6es fantiisticas da nritolo-eia.
dos milagrcs da Biblia c dos contos de ['ada, com sulls
contradiE6cs artificiais, irna-qindrias, ing0nuas e absurdas'
Citando Marx. destaca: "Toda mitologia conquista' dolnina e
dd lbrmas ds tbrEas cla natureza, na irnaginaglo c rncdiantc
ela, e dcsaparece quando as torEas da naturez.a sdo domirradas

rcalmente."le Os mitos nao slo criados baseando-sc cm
situaE6es detcrminadas surgidas de condig6es collcrctas e
por isto tnesmo, nio ret'lctern o lnundo objetivo. Os excmplcls

citaclos por Atnazonas cm sua critica, de seretn "t'rcros
extremos ttpostos" que ndo fbrmatiam unidadc de conLrf rios'
cono ".fblic'idade e desgrago", sltl contritritls objetivos, reais
e concrctos, quc em detcrminadas corrdigeles se triltlstortnaln
urn no outro. translbrt.trando um vcll.to proccss() clr otltro
novo. E isto nao 6 uma metalnorfbse mitoltigica ou o conto
da bela e a tbra, qrle sc casaram c lbrarn l'elizes para sclnpre'
E prcciso ver que nenhum dcstes clcmcnl-os arrolados
por Atnazonas, como dc qualquer outrcl lbn6rncno stj cxistc
e s5 pode ser colnpreendido cclrno algo ctlncrcto t' nltr
imaginiirio. Assirn sendo, l'clicidade c desgraEa, alegria c
tristeza, botn e ruim s6 podem ser apreciados nurla realidadc
concreta, ou seja colrlo ulrl fen6meno eln tnanif'estaqdo'
Portanto, nIo poclcm existir senAo como aspcctos contriirios,

quc se excluem mutuamentc e ao lncsmo tcmp0
p Karl Marx

-

lntrodugSo

I critica da econotnia polftica
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interdcpcndenles na lirrma de unidadc de contrdrios. Em
dctcrrninadas cclndigires, csLes aspectos em luta tendem a se
translirrrnar um no outro, passando um de aspeto principal
ou dorninante I condiEio dc secunddrio ou dominado e viceversa, c assitn ao l'irn dc um velho fen6meno e surgimento
dc urn novo.

tambdrn para discutir a aplicagdo da dialitica matcrialista na
aniilise da realidadc brasileira, no conhccirnento das lcis gerais
da nossa rcvolugdo, urra vcz mais para dcmonstrar o porclu6
dcstcs problcmas nunca tercm sido devidamente rcsolvidos.

"Mao defende a exist6ncia
da contradigfro principal,,

negagdo da contradigdo principal nos fbn6lnenos. Amaz.onas
sai da posiglo err6nca do "Unif,o dos brasilciros para livrar o
pafs da crisc. da ditadura e da arneaga ncocoloninlista" (tese
do CC do PCdoB ir VI Conl-er0ncia Nacional, de 1966, muito

Como jd anunciamcls ao tratar da questdo da ..teoria dos
trds nrundos", aqual Arnazonas, juntamentecom seus amigos

do peito (camarilha de Tcng de 1990 adiante), atribui ao
Presidentc Mao como justificativa para a tese do ..inimigo
principal", derivada de sua "contradigdo principal", vamos
tratirr dcla aqui com basc na menglo seguinte: "Esta icliict
estti ltrcserile tro fonnula;io que fez, lMao Tsetun g) acercu
do c'hunrudo inimigo 1'trittcipul c tla cotttradiEdo principul.
Di:. alc que, assitrt L,otno no con.juttto das cotttratlig.des hd
sentprc untu (lue 6 a prittcipal, tamblm no conjutttr.t dos
irtitnigos cxi.yte um que i o principaL. Isto pory'm, nem sentpre
ocorre. No Brctsil, hd tluas contratligdes .filndametttai.s ttct

atuul ctapu da revoluSdo: a contradigdo entre
espoliutla

et nogdo

oprintidu e o imperiulismo c a contradig1o etttra
grutdes tnossas poltulures e o sistema do tatifindio. euttl
tlestos duos serio a principal'l Na realidacle , as duas estdct
etrtrelugrulas e ligtLtlos tttmbdm cotn o controdigdo entre o
ltovo lrabaLhador e os grupos utortopolistas cla grutrde
e

hurguesict, ern gerul associados oo intperialisnto.

Se

at:eildssctttos a c'otrclustio de Mao Tselung teriamos de dar
prioridadc a uma tlelas. Mas isto seria cair no oportunisnto,'.
(pg. 29)
Este d um dos problcmas da dial6tica dc Amazonas, aqui

lnais urna vet. ele diz "Islo porint, nem sempre ocorre",
ne-{ando a universalidade e cardtcr absoluto da contradigio
ncls l'cn6menos. tarnb6m aqui quanto ao problema da
contradigdo principal. Tornamos aqui esta citaglo delc ndo
sotnentc para comprovar o que jri tinharnos dito antes, rnas
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Centraremos no pr6prio cxernplo citado por ele para

dcmoustrar a quest[o da contradiglo principal nos
lbn6menos. Corn a al'irmativa quc |at acirna, qr.rc pcrsiste na

bern criticada pcla Ala Vermclhaz0), para cair noutl'a. Ncsta

tcsc, afinnava-se ter no Brasil I ipoca duas conLradig6es
principais, jri aqui ndo hi{ nenhuma. O problema dc
a questdo da contradigdo principal 6 decorrente
do que trata das particularidades na contradiEao, e 6 tao chavc
quanto o da sua univcrsalidadc.
Em "Sobre a Contradiglo", o Presidcntc Mao al-irtna que:

cornpreender

"...sc um processo cornporta vdrias contradigdes, existe
neccssariarnente uma dclas que 6 a principal e desetnpenha o
papel dirctor, deterrninanLc, enquanto que as outras octlpam
apenas uma posiglo sccunddria, subordinada." Quanto acr
problema da tcse da VI Conf'er6ncia ( 1966) ern alirrnar que

cxistiam duas contradigdes principais, este l'oi bctn
rcspondido i 6poca pela Ala Vcrme lha. Nao hd exccEiro i
regra: "Scja em quc caso lbr, n6o cabc dfivida qtte, ern cada

urna das ctapas d<-r dcscnvolvitnento do processrl. apenas
cxistc uma contradiglo principal, que dcsempenha o papel
diretor". insistc o Presidente Mao. Elc derntlnstrava
concretamente

a

dctcrrninaglo dc ulna contradigao principal,

ern tres casos dil'erentes. nos proccssos revoluciondrios:
Prirnciro exemplo, "...na sociedade capitalista, as duas lbrgas
em contradiglo, o proletariado e a burguesia, lbrmam a
r0

Ala Verrnelha- O Partido Comunista do Brasil Ala Vcrmelha originouconjunto de militantes do PCdoB que ao regressarern da China
ern 1966 divergirarn corn as posigocs do Cornit0 Central. Foram expu lsos
e contormararn-se em partido logo a seguir. Seu principal documcnto
dc critica denorninou-se "Critica ao oportunistno e ao subjelivistno da
Uni[o dos brasileiros ptrra livrar o pais da crisc, dr ditadura c da tttneaEa
neocolonial ista".
sc de um
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contradiglo principal;

as outras contradiE6es, por cxemplo,

a contradigdo entre os restos da classe f'eudal e a burgucsia,

a conl"radiEdo entre a pequena burguesia camponesa e a
burguesia, a contradigdo entre o proletariado e a pcquena
burguesia camponesa, a contradigdo entre a burguesia liberal
e a burguesia tnonopolista, a contradiEdo entre a democracia
c o fascisrno no seio da burguesia, as contradig6es nos pafses

capitalistas e as contradigoes entre o imperialismo e

as

col6nias, todas sdo determinadas pela contradigdo principal
ou sujeitas it intlu6ncia desta."
Segundo exemplo, nos pafses semicoloniais: "Quando o
irnperialismo nlo recorre ir guerra corno meio de opressdo,
mas utiliza fbrmas de opressdo mais lnoderadas, politicas,
ccon6micas c culturais, a classc dominante do pais
semiccllonial capitula diante do imperialisrno; entdo, formasc cntrc cles uma alianqa para oprirnirem ctn conjunto as
massas populares. Ncsse rnomcnto, as massas populares
recorrom l'reqlicntcrnenl"e )r guerra civil para lutar contra a
alianga dos impcrialistas e da classe feudal. Quanto ao
impcrialismo, em vez de recorrer i agdo direta, usa gerahncnte

meios indiretos, para ajudar os reaciondrios do pa(s
semicolonial a oprimirem o povo, dondc a acuidade especial
das contradigeics internas." Este 6 o caso da revolugdo
den.rocrdtica, agrdria antileudal e antiirnperialista em sua
prirneira lase. Terceiro exemplo, "Quando, nurn pais,

a

guerra

revoluciondria ganha uma envergadura que amcaga a pr6pria
exist6ncia do imperialistno e seus lacaios, os rcacioniiricls do
interior, o imperialistno recorre l'rcqiientemente a outros
rneios para lranter a sua dorninagdo: lbmento dc divis6es no
seicl da l-rcnte revoluclondria ou envio direto de tropas em
socorro da reaglo intcrior. Nesse rnomento, o irnperialismo
e a reagao interior colocarn-se cornpleta e abertamente nurn
p6lo c as rnassas populares no outro p6lo, o quc constitui a

conl"radiElo principal c;ue deterrnina o desenvolvimento das
outras contradig6es ou age sobre esse descnvolvimento."
Este 6 o caso da revolugio dernocrStica, agrdria antif'eudal e

antiimperialista em sua segunda fasc, ou simplesmente
revoluESo de libertaElo nacional.
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Quando se fala de principal e secunddrias, estamos
falando de subordinagdo e condicionalidade. Em que se
expressa esta subordinagdo quanto a um fen6meno que
cont6m v6rias contradig6es? Como bem compreendemos,
no Brasil existem muitas contradigdes de classes, mas aquelas
que slo as fundamentais sdo trOs: entre a imensa maioria da

nagdo e

o imperialismo: entre campesinato pobre,

principalmente e sistema latifundi6rio; e entre proletariado

e

burguesia. Sdo estas tr6s porque as dit'erentes e fundamentais
classes sociais dominantes e dominadas do pafs, que em sua

condigdo semicolonial, de oprimido pelo imperialismo,
principalmente ianque, constitui-se um processo nacional
incompleto. Segundo as leis gerais do desenvolvimento
econdmico-social do pafs, a revolug6o caracteriza-se por ser
nacional democrdtica, agrdria antifeudal e antiimperialista,
ininterrupta ao socialismo. Tem duas etapas que se processam
de fbrma ininterrupta, sendo que na primeira demanda
resolver as contradigOes entre campesinato e sistema
latifundiiirio, e entre a nagdo e o imperialismo, em que
conflscar o capitalismo burocr6tico 6 chave para asscgurar
sua passagem ininterrupta h segunda etapa. E nesta, dar
solugdo cabal ir contradigdo entre proletariado e burguesia
monopolista. Ao contr6rio do que diz Amazonas, que optar
por uma como principal leva ao oportunismo, uma destas 6
de lato a principal e ndo saber determin6-la, sim, conduz ao
oportunismo que sempre minou o Partido Comunista em sua
hist6ria. Neste caso, qual 6 a contradigdo principal e por qLle
6'? Para resolver esta qucst[o faz-se necessiirio analisar
detidamente todas as contradig6es do fen6meno, verificar
suas diferengas c particularidades. Para isto necessita-se
verilicar os dois aspectos de cada uma das contradig6es
buscando apreender o que hii de geral e de particular, de

identidade e oposigdo neles, observados em seu
desenvolvimento. Sem examinar e conhecer as
particularidades das contradig6es e os seus dois aspectos
em suas etapas de desenvolvimento, nio se pode determinar
acertadamente qual das contradigdes de um processo 6 a
principal.

5'1

Num determinado f'en6meno uma contradigdo 6 a principal
quando - por um tempo determinado ou estagio - sua soluEdo
subordina ou condiciona a resoluglo das demais. No caso
da Revolugdo Brasileira, das classes dominantes que

constituem o aspecto principal em cada uma das trOs
contradiEdes, a mais decadente, arcaica e podre 6 a dos
latifundiririos. Por sua vez, das classes dominadas e oprimidas
que constituem o aspecto secund6rio de cada uma das tr6s
contradig6es fundamentais, a mais oprimida e que se acha
num estado de maior inquietagdo 6 o campesinato pobre,
principalmente. Estes sao apenas alguns dos fatores a serem

ohservados atentarnente, existem muitos outros. Ap6s
examinar detidamente os dois aspectos de cada contradigdo
e as diferengas entre elas, rcsumidamente podemos concluir
de urn conjunto de fatores, que a contradiEdo mais aguda de

todas 6 a que op6e campesinato pobre e latiirindio que se
expressa ainda mais amplamente como contradigdo entre
massas populares e velho Estado burocrdtico-latifundi6rio.
A grande massa de dezenas de milh6es de camponeses sem
ferra, com pouca terra ou submetidos h exploraESo dos
grandes proprietdrios de terras em nosso pafs, constitui-se
na forga mais numerosa interessada na destruigdo do sistema
latifundr6rio, e por isto ao longo dos sdculos tem sido alvo
de constantes e sistemdticos massacres pelas classes
dominantes e seu Estado. De todas as contradigSes do pafs,

aquela que

o campesinato vive, percebe e rcvela maior

interesse e exige urgdncia em resolver e, portanto, maior
consciCncia tem a respeito, 6 a da conquista da terra e pelcr
flm da exploragdo e opressdo latil'undidrias. Nesta luta, o
campesinato, nas condig6es de estar sob a direEdo do
proletariado rcvolucioniirio - partido comunista -, adquiririi
um novo e mais elevado nivel de consci6ncia, lcvando a cabo
a revolugdo agriiria e tornando-se a forga principal de toda a
revolug6o democr6tica. Sempre que se mantiver sob diregSo

do proletariado revoluciondrio, atrav6s de seu partido
revoluciondrio, o partido comunista.
J6, para que a contradigdo entre a maioria da nagdo e o

imperialismo possa ser resolvida a favor das massas
populares, para passar da situagio de aspecto secund6rio ou
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dominado ir de principal ou dominantc na contradiEdo. suas
torEas tOm que se acumular e constituir-se num nivcl supcrior
para derrotar no terreno politico e militar a oprcssf,o
imperialista. Isto s6 poderii ocorrer se as massas populares
lograrem acumular fbrgas e constituir sua tbrEa armada. Estc
problema, por sua vez, s6 6 possivel de se resolver atrav6s
da revolugdo agr6ri a c da totalidade do movimento

democ16tico revoluciondrio. Como classe mais
revolucioniiria, o proletariado atrav6s de seu partido de
vanguarda langa o programa agrdrio revolucion6rio como
base da sua alianga com o campesinato, principalmente pobre.
Na luta por tomar as terras do latifrindio e entregd-las aos

camponeses pobres sem terra ou com pouca terra, as fbrEas
em luta - sob diregio do partido comunista, atrav6s da luta
annada revoluciondria - passo a Passo constituem o ex6rcito
popular e a liente 6nica revolucioniiria como novo Poder em
construEso, del'endcndo os interesses das classes do campo
rcvoluciondrio, agrupando por fases e etapas todas as fbrEas
possiveis deste campo, at6 triunfarem. Mesmo antes do
triunfb cotnpleto, e na medida em que o imperialismo e seus
lacaios no pais se v6em arneagados de serem varridos, tendese para a intervengdo armada direta do imperialismo. Neste

momento a contradigdo principal desloca-se para entre

a

imensa maioria da naglcl e o imperialismo. Verif ica-se entdo
que a soluEao da contradiglo entre imensa maioria da na95o
e imperial ismo se achava subordinada d soluqdo da
contradiEdo camponeses pobres e latifrindio.
Ao avangar na solugIo da contradigao entre campesinato

pobre c latil'undidrios, ainda que ndo tenha resolvido
completamente

a

contradiglo, tal descnvolvimento conduzlu

ao fbrtalecimento do aspecto secunddrio de outra contradiE6o

quc por isto mesrno passa a condiElo de principal, criando
condig6es para que assim ela possa ser resolvida a favor das
massas populares. Passa-se, enteo a guerra popular i fase
dc guerra de libertagdo, ampliando-se inclusive o leque da
frente rinica revolucioniiria, at6 seu triunfb em todo pafs,
confiscando a grande burguesia (burguesia rnonopolista em
suas l'raEoes burocr6tica e compradora) e completando todas
tarefas da revoluEio agr6ria. Ao desenvolver assim,
59

por6m fundamentais, seguirdo progressivamente se
potencializando e se agudizando e cada uma, )t sua vez
passando-se I condiglo de principal. Isto claro, dentro da

particularidades no desenvolvimento do proccsso. No caso
da revoluEdo democr6tica agriiria antif'eudal e antiimpcrialista
ininterrupta ao socialismo, dentre suas tr6s contradiE6es
fundamentais, a principal nem sempre serii a que encerra
toda a etapa de libertaElo do imperialismo. Para resolv6-la e
passar )r seguinte, da revolugho socialista, na maioria das
vezes demanda iniciar pela revolugdo agrdria para potenciar
a fbrga das massas populares, que constituem o aspecto
secunddrio e dominado do processo.
No caso de nosso pais, ap6s o golpe militar de 1964, ndo
era uma situaglo fricil de compreender, pols aparentemente
o golpe militarpatrocinado pelo imperialismo, como fato novo
na situagdo do pafs, aparecia como uma contradiglo aguda
com o povo brasileiro. Caso as reag6es populares ao golpe
crescessem e os ranques lntervressem coln tropas, como se
sabe estava planejado, ai sim a contradigdo entre a maioria

complexidade de contradig6es de um processo revolucion6rio

da nagdo e o imperialismo e seu suporte social interno passaria

que ndo 6 uniforme, gradual e retilineo, ao contr6rio 6
contradit6rio, cheio de voltas e reviravoltas, de acfimulos

a ser principal e s6 poderia ser resolvida por uma guerra de
libertagdo nacional. Sem tal reagdo interna, o que ocorreu na
verdade tbi apenas a mudanEa da fbrma de gerenciamento

acumularam-se forgas para passar ininterruptamente

)rs

tarel'as da revolugdo e construgdo socialistas, correspondendo
)r soluglo da contradigdo entre proletariado e burguesia, entre

socialismo e capitalismo. que passou assim d condi96o de
contradigdo principal. Entdo, sucessivamente, por fases e
etapas determinadas por uma contradiEso principal, pode-se
ir progredindo a luta revoluciondria das massas populares
pela conquista do Poder, por passar nossa sociedade do
capitalismo burocrdtico ao socialismo e a naglo brasileira,
de pafs semicolonial a independente, e o proletariado e demais

i condi96o de dominantes.
Pode-se verificar ainda que durante o processo em que vai
se resolvendo a contradiEdo principal, as outras secunddrias,
massas populares, de dominadas

quantitativos c saltos qualitativos e ffresmo ziguezagueante.
Por aqui podemos constatar claramente, que al6m das
grosseiras afirmag6es pseudodial6ticas de Amazonas, outras
fbrmulag6es na hist6ria do Partido tamb6m cometiam ainda
erros importantes. Mesmo com sua essencialmente acertada

critica ao "Uni5o dos brasileiros para derrotar a crise, a
ditadura e a ameaga neocolonial", a Ala Vermelha apontava
como contradiglo principal a que opunha a "imensa maioria
da nagdo e o imperialismo e seu suporte social interno",
argumentando que era esta a contradiElo que correspondia i
toda etapa em curso da revolugdo e que, com o golpe de
Estado, as forgas armadas nacionais passaram d condigSo
de fbrga de ocupagdo interna. Que a contradig6o principal de

um processo revolucioniirio, em determinado momento,
corresponda )r etapa em que se desenvolve a revolugdo 6
uma verdade. Por6m, a complexidade da realidade, dos

do sistema de poder do Estado de grandes burgueses e
latifundi6rios servigais do imperialismo. Assim, uma
derrubada revoluciondria dos militares do poder s6 seria
possfvel numa prolongada luta armada e que para tal,
demandava organizar pol(tica e militarmente as massas
populares, principalmente as camponesas pobres. Cotno este
processo nf,o se deu efetivamente, podemos verif icar que,
esgotado o papel do gerenciamento militar no cumprimento
de derrotar as fbrgas revoluciondrias, reestruturar o velho
Estado e impulsionar no econOmico, social, polftico c cultural
segundo o padrdo e ordem imperialista ianque do p6s-guerra,
as classes dominantes locais puderam reciclar seu domfni<r
atrav6s do que se chamou de redemocraLizaEdo ou volta ao
"Estado de Direito". Derrotada a resist6ncia revolucioniiria,

fen6menos e das contradig6es em seus estiigios de

ocorrida a capitulaEio das lorEas revoluciondrias,
prevalecendo assim a linha reformista oportunista. as

desenvolvimento exige maiores esforgos dos revolucion6rios
em suas investigag6es e andlises. Hii que atentar que etapas
t6m sub-etapas ou fases distintas e cada uma delas com suas

mobilizag6es populares por liberdades democriiticas e pela
constituinte. no tinal das contas, s6 serviram mesmo para
avalizar e legitimar a continuidade do velho e podre Estado a
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serviQo do irnperialislno. agora novalnentc sob a tniiscara de

"dernocracia". "Dcrnocracia" da qual todos oportunistas.

incluindo Arnazorras coln sua peculiar "dial6tica" e

sua

agrcrniagdo revisionisl.a PCdoB, serviram-se para "se darem

bcm".('l !)

A "crftica" revisionista sobre a
restauraqeo capitalista
Para scguir desmascarando a pseudocrftica marxista de
Amazonas ao maoismo abordarcmos ainda outros trabalhos
seus e dc ser.rs seguidores. Em 1990, a editoraAnita Garibaldi

publicou "30 anos dc confronto ideol6gico - marxismo x
revisionisrno". Trata-sc de uma colct6nca corn artigos de
Lcnin, Hoxha, Ramiz Alia, Arnazonas, Luiz Fernandes e outros
dirigentcs do PTA(Partido doTrabalho daAlbdnia). Os artigos
estlo diri-uidos a atacar o "rcvisionismo contcmpordnco",
gerahncnte utiIizando-sc dos c<lmplernentos "kruschcvista",
"brez.hncvista" ou "gorbachcvista". Com exceghcl de arti-qos
dc Hoxlra, que evcntualrnentc solta urn ou outro disparatc

arbitriirio contra "Mao" e do artigo dc Luiz Fernandes
dcstinado a l-at,er a crftica i restauragdo oapitalista rra URSS,
ondc ataca Bcttelhcirn acusando-o de seguidor das teses dc
"Mao Tsetung", o quc se charna dc "30 anos de conlronto
idcol<igico - marxismo x revisionismo" sc rcsurne a criticar

a "pcrcstroika" de Gorbachev como contiuuidade do
revisionisrno dc Kruschev c Brezhncv. O tf,o prometido
combatc e dcsmascaramento continuado ao "perigoso
revisiottisttto chin?s de Muo Tsetuttg", nio se fizeram
prescnl.c ern tlo implacdvcl comp6ndio de 30 anos do combatc
ao rcvisionismo (dc 1960 a 1990). Curioso!
Mas destacariamos ainda, antes de tratar propriamente

da posigao dc Amazonas e de seu epigono Fernandes, quc
nurn dos artigos assinados por Ramiz Alia, do ano de 1990,
ern quc l'alando nurna reunilo do CC do PTA sobrc o tullo
cclntra-rcvoluciondrio que varri a a URSS social-imperi ali sta
e os Estados do Lcste Europeu. atlrrnava: "Di:.emos quc nu
Alhiniu rrdo altarecerrio os Jbtfimertcts cotrhecickts no Leste.

Nuo pelo fato dc que as agde"^ e as pressOcs do axterirtr sobre
ttosso pais se.jam mais .frocds, ntas porclue aqtti axi.stt' ttrna
situttgdo itttenru s6lida, porque ent nosso pais o Purtido do
Trabalho tenx sctltpre a itticiativa e suas politicas estdo etn
urtidatle com a vontade dus trtassas. " Algum tempo dcpois tr
cluc se charnava de "l'arol do socialismo no mtt ndo"

dcsmoronou-sc por cornplcto como castclo de cartas. Mais
clue isto. Sob a batuta do tncstno Ramiz Alia. O quc queremos

dc lato ressaltar aqui, nf,o c o l-ato dc ter-sc desntoronado a
"Albdrria socialista", dado que o cerco, a pressao e Ltlda el
situagao intertracional de contra-rcvolttglo levarttada pelo
rcvisionisrno dc Gorbachev, consistiant num fator objetivo
dc alto podcr de destruiglo indiscutivcl. E quc se-uuratnente,
em rneio da grande cclnfusdo que [omou cttnta da tnentc das
rnassas em todo Leste. muitos valoros<-ls comunistas scguiarn
lutando pelo socialismo. Mas, quercmos ressaltar sim, o fato
do papel vergonhoso dcsempenhadtt por Ramiz. Alia c sua
camarilha revi sionista.
O artigo "As transf<lrlnagoes sociais na eptlca da
rcvoluElo c do imperialismo - Exarnc crftico da crise do

socialisrno", dc Atnazonas, resume-sc a um conjut.tt() de
"espcculag6cs" diante do tul'do contra-rcvolucirlrrdrio da
perestroika e da revolug5o de veludo2r, sobre tl quc de
l'ato levara a acorrer a "trag6dia do socialismo", ccltno
Amazonas classificou os processos rcstauracionistas. E
necessdrio quc fagamos urna s6ric de citag6cs deste artigo
para rcspondcr com maior clareza csta que d urna das
quest6es essenciais do tnarxistno, a qucstlo do E,stadrl, da
ditadura do proletariado, da exist6ncia dc classcs c luta de
classes no socialismo, em todo o pcriodo da ditadura do
proletariado, c por isto mesmo problema medtrlar do
rnarxismo e da luta contra o revisionistno c demais tcorias
burguesas, que procuram mistillcar o Estado. Diz clc: "A
g,uisa de especulugdo - teria havido demasiado cottcettraEtir,t
de pctde res nus niios de algumas pessoas ou de certos 6rg,aos
tlirig,entes? F-urtciorrava correlanlenle a relagdo Portido/
rr Revoluqlo de veludo

dos
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denominaEso quc a i mprcnsa reaciondri

aos acontccirnentos do Leste Eulopeu no

a

deu

fim dos anos de 1980c inicio

dc I 990.
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nlussas? Teria o Partido sido, ent certa medida, capalaz de
r,tnt grande canteiro cle obras e rtdo o impulsionador da
organizagdo, o apoiador decidido da iniciativa, do trabalho
criador das massas? O conceito de que o Partido dirige tudo
nAo se teria exagerado e contraposto it liberdade de criaqdo,
de expressdo e man.iJ'estaQdo do pensantento?", etc., etc., e
por af vai. A primeira vista nos parece algo incomum, um
Amazonas reflexivo e indagador, n6o o dogm6tico de pedra
e sirn urn t-lexivel investigador. Nada distol Foi assim que
Amazonas introduziu sua marcha distargada para, logo em

seguida, atacar Stalin e descartar tamb6rn Hoxha,
aproveitando-se da of'ensiva contra-revolucioniiria que se
desatava no lnundo. Argumentava que "Ndo d possivel
expLicar cientificamettte o domittio do revisionistno e o
retrocesso n.a URSS, alegando sitnltLesntente a atividade

truitlora e ntaquiavilica de um Kruschev, de um Brez.httev".
Sobre a China nada diz., sequer repete suas tonitruantes
assertivas sobre o " revisionisnto chin.As de Merc Tsetung" . E

patente, que com o not6rio simplismo daqueles que

se

recusaram a estudar as conclus6es e ensinamentos, hd mais
de 30 anos22, sisternatizados pelo Presidente Mao sobre a
experi6ncia da ditadura do proletariado, s6 poderia conduzir
a este tipo de indagagOes patiticas, tantos anos depois.

Dando vaz6o hs suas "especulag6es" nosso aturdido
Amazonas segue tateando h guisa de explicaE6es que o
consof e. "Sabemos qlte trcm o Estado, nenl o Partido, sdo
eternos. Cuntprent larefas qtte levant d sua pr6pria neg,agdo.
De que ntatteira e em que pro?.o se reaLiz,a esse processo
dial6tico

6 aLgo

a considerar. Seguram.ente, niio pentrctrtecertio

esttiticos. Ao que tudo indica, depende do grau de
acirrantento cla luta de classes no plano ntundial e
prittcipaLmente da educagdo dcts tnassas, da disseminagdo e
ctssintilagdo da ideologict socialista, da cada vez maior
intag,rasdo do povo nas atividades pilblicas. " Aqui Amazonas
faz sua vulgarizaEdo da concepglo marxista da passagem do
rr Ret'ere-se ao tempo que separa os anos <le 1956157, quando o PCCh

publicou o "Sobre a experi6ncia hist6rica da Ditadura do Proletariado",
"Sobre o tratamento correto das contradigdes no seio do povo", entre
outros, e o ano de 1 990, data das publicaEoes do PCdoB de Amazonas.
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capitalismo ao socialismo em geral, e da lasc inlcrior do

comunismo (socialismo) ir superior, em particulal'.
Continuando, "Stalin debateLr o problema do
desaparecintento do Estaclo na m.archa evolutiva da sociedtule.
Grande t e 6ric o, de stac ado diri g e nte rev o luc ion.drio,.j ust iJic o u
o .fortaLecinrcnto do Estaclo na URSS Jace ao cerco do
capitalisnto agressivo. Edisse que 'as nonnas de nosso Estado
socialista se modificant e irAo se modificctttdo, de acorelo
cotn o tlesenvolvimento do nosso pab e com as mudangas rru

situagdo exterior.' Em principio, as teses sdo justas".
Completa e logo se interroga: "Mas em que cortsistirarn
realmerfie, na Unido Sovi4tica, em particular depois da ll
Gronde Guerra, as mudangas nas fwrydes de Estado? Em
tlue ntedidaforant dados passos para dintinuir a intervengdo
tlo poder do Estado nas relagdes socictis, intervengdo que
deveria tornor-se supdrJluo etn

Lun catn.po

ap6s outro, cotno

previa Errgels?". Amazonas toma assim as palavras dos
cliissicos (Engels em "Anti-Duhring";:t sobre tal transigSo,
que na rnedida que o Estado nlo pode ser abolido e que ele
se extingue, paru faz.er uma contraposigdo a Stalin. "StaLin,
ao clue parece, ndo abordava a questdo sob este prisnta.
Considerava as ntudangerc no Estado ndo como tlintinuiqdct
da inlervenEtio estatal num doninio ap6s o outro, tnas cotno
trcvos encargos dos 1rgtios de Poder E/e [Stalin] rliz, por
exemplo, levatrclo em cotta o desaparecimento dcts cLasses
antagdnicas, que 'em lugar da repressiio surgia outrafurrydo
do Estado - saLvaguardar a propriedacle sociaLista contra os
2t Ret'ere-se ir

seguinte passagem: "Quando

jii

nao exista nenhuma classe

social ir que haja que manter na opressdo; quando desaparegam. junto
com a dominaEao de classe, junto com a luta pela existdncia individual,
engendrada pela atual anarquia da produg5o, os choques e os excessos
resultantes desta luta, ndo haverdjd nada que reprimir nem tarii lalta,
por tanto, essa forEa especial de repressSo, o Estado. O primeiro ato
ern que o Estado se rlanif-esta et-etivarnente corno representante de toda
tr sociedade: a posse dos mcios de produg5o em norne da sociedade,6,
ao par, seu fltimo ato independente corno Estado. A intervengdo da
autoridade do Estado nas relaE6es sociais se tard sup6rtlua num carnpo
ap6s outro da vida social e se adortnecerd por si tnesma. O governo
sobre as pessoas 6 substitufdo pela administragao das coisas e pela

direEao dos proccssos de produgao. O Estado nao
e-tl itt gue,"

6 'abolido'; se
65

ladrOes e diLapidadores dos bens piblico.t"', citando o
inlbrme de Stalin ao XVII Congresso do PC(b)R da URSS
de margo de 1939.

Aqui tica bastante claro, que embora Amazonas em suas
especulag6es sobre o porqu0 da "trag6dia do socialismo",
coloque a necessidade de investigar todo o processo dc
construgdo do socialismo, ele jii definiu a dircAdo de Stalin
como alvo central da critica. O velho e carcomido lugar
colnurn de todos renegados e reacionririos, o de que Stalin 6
o culpado por todos os males. De fato no XVIII Cclngressn
do PCUS de marEo de 1939. em seu infbnne, Stalin ref'erindose )rs incornpreensoes no Partido que indagavam por que
nlo se atirava de vez ao Iixo da hist6ria esta velha maquinaria
do Estado, respondia que nlo se compreendia corretamente
a questdo do Estado no socialismo colocado pelos cldssicos

do marxismo. Argumentava que o Estado ndo poderia ser
abolido, que ele se extinguiria gradualmente. Estas indagagdes
no PCUS, por sua vez, baseavam-se nas pr6prias allrmativas
que no seu pr6prio intbrme Stalin fazia indicando a "liquidag6o
completa dos residuos das classes cxploradoras". Ou seja,

indagavarn que se jd n6o existia mais o que reprimir, nlo
teria entdo o Estado que desaparecer? Cclmo ele seguia
existindo, propunham sua aboliglo. Em sua resposta a estas
indagaE6es Stalin l'az uma exposiglo muito precisa da
concepglo marxista sobre a transigdo ao comunismo e de
corno o Estado vai se extinguindo. Sobre isto, Amazonas
aparenta concordar com Stalin quando diz "Ent prittciltirt,
as teses sdo justas" para logo, comparando com a citada
passagem de Engels cm "Anti-Dijhring", alirmar que " Stalin,
ao que parece, ndo abordava a qttestdo sob este prisma".
Vejamos o quO e como Stalin esclarece na pol0mica.
Ref'crindo-se d citaEdo de Engels de que se ela era justa,
respondia: "Sim, 6 justa, por6m com uma destas duas
condig6es: a) se estudamos o Estado socialista desde o ponto
de vista do desenvolvimento interior do pafs unicamente,
fazendo de antemio abstraEso do tator internacional, isolando,
para maior cornodidade da investigagdo, ao pais e ao Estado

da situaEdo intcrnacional, ou bem b) se supomos que o
socialismo jd venceu em todos os paises, ou na maioria dos
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pafses e, em lugar do cerco capitalista, cxiste urn cerco
sclcialista, nao existe j6 a ameaga de ataque do extcrior, nf,o

hd necessidade de fortalecer o exdrcito e o Estado"2a. E
considerando a situagio concreta da URSS, em que o
socialismo triunfbu num s6 pais, afirma que nestas condigSes

quc "Duas fungdes lundamentais caracterizam a atividade
do Estado: uma interior (a principal), a de manter sujeita d
rnaioria explorada, e outra exterior (n5o principal), a de
cstender o territ6rio de sua pr6pria classe, a dominante, irs
custas do territ6rio de outros Estados, ou def'ender o territ6rio
dc scu Estado contra os ataques de outros Estados. Este 6 o

que sucedia sob o regime escravista c l'eudal. O mesmo
ocorre sob o capitalismo."25.
E mais, que no caso do Estado socialista, quc s6 pode
surgir da derrubada e destruiqdo do velho Estado da burguesia
e latifundr6rios, diz que: "Por6rn disto ndo se depreende em
absoluto, que o novo Estado proletdrio ndo possa conservar
certas l-unE6es do velho Estado. modificadas de acordo com
as necessidade s do Estado prolctdrio. Disto nio se depreende,
ncm rnuito menos, qut: as fbrmas de nosso Estado socialista
devern seguir inalterdveis, que todas as funEdes iniciais de
nosso Estado dcvern seguir mantendo-se plenamentc tamb6m
no sucessivo. Na realidade. as lbrmas dc nosso Estado se

modilicam c irdo se rnodificando, de acordo com

o

desenvolvimento de nosso pafs c com a mudanga da situagdo
extcrior."r(' Em seguida Stalin cita Lenin que ap6s dizer que
as lbrmas de Estado burgueses sdo muito variadas, mas sua
css6ncia a mesma, a ditadura da burguesia. e que "A

transiEdo do capitalismo ao comunismo ndo pode,
naturalmcnte. por menos de proporcionar ulrla enorme
abundducia e diversidade dc l-ormas polfticas, por6m a
cssOncia de todas elas serd, necessariamente, uma, a ditadura

do prolctariado"rT.

Aqui Stalin demonstra estar cm perf'eita harmonia com o
planteado por Engcls, o que rechaga as especulaESes de
Arnazonas. Mas, isto quer dizer que enquanto existitem
rr Stalin
Idetn

25

-

Infbrrne ao XVIII Congresso do PCIIS, 1939

rt'ldern
r7

Idem citando Ldnin ern sua obra Estado e Revolugao.
6'7

classes ou vestigios de classes, a ditadura do proletariado
deverd existir e quando, somente quando, elas desaparecerern

por completo 6 que o Estado (ditadura do proletariado)
comegarii a definhar-se, deixando de intert-erir na sociedade
num ap6s outro campo, atividade ou assunto, at6 se extinguir,
nunca antes disto. Entretanto, enquanto existir terii de ir se
retbrEando e aperfeigoando e n6o sc enfraquecer como quer
Amazonas corn sua vulgar interpretagdo do tnarxismo e suas
cclnclus6es liberais pequeno-burguesas de "rnais liberdade".

Entlo o que hri dc correto e de errado eln toda esta
pol6mica'? Ao nosso crit6rio a exposiEdo de Stalin 6
essencialmente correta sobre a interpretagdo dos cldssicos
do marxismo, corno um conceito geral. E em sua aplicagio
na realidade concreta (URSS)? Sinr c ndo. Sim, no que diz

respeito )s indagagdes na 6poca no PCUS sobre a
conceituagdo geral, as quais estavam erradas como as
conclus6es que Amazonas depreende em forma de
especulag6es. E n1o, quanto ao entendimento que tem Stalin
ao classificar como sendo de dois tipos as fung6es do Estado,

denominando-as de principal e n5o principal. Mais a fiente
esclarecerernos esta questdo. No caso de Amazonas, isto tbi

assim inicialmente, posteriorrnente

o seu PCdoB

saiu

tagarelando que o erro de Stalin tbi o de que, ao inv6s de ir
enfraquecendo o Estado socialista, ele o retorEou cacla vez
mais. E com esta cantilena passaram abertamente ao coro
reacioniirio do anti-stalinismo e jogando 6gua, uma vez mais
no rnoinho do rcvisionismo kruschevista. Mas se Stalin estii
essencialmente correto elr suas apreciaE6cs. ondc cstd cntao
o problema da resl.aurag6o? AIgo de errado hti na posiElo de
Stalin sobrc a questdo. O erro de Stalin nesta questAo estf no
que diz respeito )r aplicaglo do conceito geral dos cldssicos
do marxismo-leninismo ir realidadc concreta e sao dois: um,
quanto a se 6 possfvel entrar ao comunismo em um ou alguns
palses isoladamentc e dois, sobre a existOncia de classes e
luta de classes no socialismo, sobre qual 6 a sua fbrma e em
que reside o antagonismo nesta luta em todo o perfodo de
ditadura do proletariado. Especificando: I ) o de considerar
que poderIo um ou alguns paises isoladamente passar ao
comunismo. Isto conduz a atribuir funE6es para o Estado
que ndo seja, como essencialmente, a de "forga especial de
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represseott2s na luta de classes. Stalin ern sua lbrrnulaglo
destaca como os dois tipos fundamentais de l'ungdo do

Estado, o de "forga especial de repressio" interna, que
caracteriza de principal e o de aEao externa (ataque e/ou
def'esa do pais dado), que caracteriza de n6o principal.
Ocorre que a fungao de forga especial dc repressdo n6o 6
simplesmente um tipo principal de fungdo do Estado, 6 a
suaessGncia, outras, sdo decorrOncias. Ou seja, se desaparece

a ess6ncia, desaparecc o fendmeno Estado, fica

a

administraqSo das coisas.
Stalin faz este exercicio quando sistcmatiza a experi6ncia
sovi6tica em duas f ases, sendo a primeira desde a instauragdo
do Poder Sovi6tico ern l9l'7 at6 a "liquidaEdo das classes

exploradoras" e a segunda "do periodo que vai desde

a

liquidaEso dos elementos capitalistas da cidade e do campo
at6 o triunlb completo do sistema socialista na econotnia e
adoglo da nova constituigao."2e Ai ele afinna que na prirneira
lhse o Estado socialista exerceu sua "principal" lungdo de
reprirnir a resist6ncia das classcs exploradoras dcrrotadas,
al6m de organizar a def'csa do pafs das agressoes extel'nas,
restaurar a economia, desenvolver a cconomia socialista e
liquidar os elernentos de capitalisrno. E que na scgunda, a
"tarefa l'undamental tbi de organizar a economia socialista
em todo pais e liquidar os f ltimos res(duos dos clcmcntos

capitalistas, organizar a revolugdo cultural, organizar urr
ex6rcito completamente rnoderno para a det'esa do pafs."r') E
que com isto se caracterizava que "Desapareceu, se extinguiu

a funElo de represslo militar detrtro do pafs, porque

a

exploragao lbi suprimida, jii nio existcm exploradores, nf,o
hd quern rcprimir. No lugar da funglo de repress6o, surgiu a

funElo, para o Estado, de salvaguardar a propriedade
socialista contra os ladr6cs e dilapidadores dos bens do
Povo."-tt

Esta sua comprcensdo da situagdo concreta da URSS
decorre de sua concepglo sobrc a cxist6ncia de classes e
rx

Engels

r" Stalin
to ldern

-

-

Anti-DUhring.

Intbrme ao XVIII Congresso do PCUS, 1939

tr Idem
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cultura, bem como deltnder a URSS de possivcis trgrcssoes

luta de classes. bem como das suas fbrmas em todo o perfodo

e

da ditadura do proletariado, e que d o outro aspecto que
destacamos de seu erro na questlo. O Presidente Mao, eln

extenras. Este

suas sistematiz-ag6es sobre a experiCncia hist6rica da ditadura

do proleturiado, acertadalnente concluiu que "Entramos
todos ao comunismo ou nio entra ningu6m". Planteava
assitn. que o comunisrno crn um s6 ou ern alguns pafses nf,o
era possfvel. Por isto mesmo, o problema da passagem ao
cornurrisrno constitui-sc num grande dcsatio para a revoluqao
prolctiria mundial. Conllnnando assim o que Lenin afinnara
e o pr<iprio Stalin cita orn sua explicaElo, mas da qual tern
comprcenslo diversa, a de que, das diversas fbrmas que o

Estado socialista tome no processo de transigao. ele serd
sempre a ditadura do proletariado, e assim sendo sua
ess6ncia dc tbrga especial de repressdo n6o se altera. E por
que'/ Porque as classes seguern existindo em seu processo
gradual dc desaparecimento. Ou seja, embora o camarada
Stalin aflrme e constate. na realidade da URSS, um fim da
f'ungdo reprcssiva da ditadura do proletariado, ela seguia
sendo lbrga especial de represslo porque as classes seguiam
cxistindo, e o seu manejo 6 que tbi incorreto, compreendido
cxclusivamentc da repressdo aos "ladr6es e dilapidadores dos
bens do povo", na verdade urna das lbrmas dc rnanif'estagf,o
concreta de luta de classe da burguesia derrotada contra o
proletariado e sua dominaEdo. Ao n6o comprecnder assim o

problcrna,

corl o tempo a burgucsia venceu a luta com a

rcstautagdo capi tal i sta capi taneada pela camari lha revi s ion i sta

de Kruschcv.

E,2) o de consideral a exist6ncia de classes, luta de
classes c de sua lbrr-na no socialismo, em todo periodo de
ditadura do proletariado. Stalin tem uma compreensf,o err6nea
sobre o problema do desaparecitnento das classes no
socialisrno o que o leva a afirmar jiiem 1939 que elas terlam
desaparecido por completo na URSSr2. Por istcl mesmo
entendia que o Estado socialista modificava em suas fung6es
c passava a ter somente a de seguir impulsionando a economia
'r Stalin - lnlbrme ao XV lll Congresso do PCUS, I 939.- "...liquidaE5o
colnpleta dos resfduos de classes exploradoras." E "..id nao hd classes
antrg6nicas."
10

foi um erro importante de Stalin quallto

d

cxistOncia das classes e da luta de classes em todo o perirtdo

da ditadura do proletariado. Em "O falso comunistno

de

Kruschev c suas liE6es ao mundo"3r o PCCh mostrava que:
"Depois da vit6ria da Grande Revolugdo Socialista de Outubro,
estabeleceu-se a ditadura do proletariado na Unilo Sovi6tica.
Como resultado da nacionalizag-ao da inddstria e da
coletivlzagao da agricultura, liquidou-se a propriedade privada

capitalista, e se estabeleceram a propriedade socialista de
todo o povo c a propriedade socialista coletiva. Ao tnesmo
tempo, lograram-se em uns quantos dec6nios enormes 0xitos
no curso da construglo socialista. Tudo isto constitr-ri uma
indel6vel vit6ria conseguida pclo Partido Comunista e pelo
povo da UniIo Sovi6tica sob a direglo de Lenin c Stalin,
vit6ria quc lem uma grande importdncia hist6rica. Entretanto,

depois de realizadas a nacionalizagio da indfistria c a
coletivizaglo da agricultura na Uniao Soviitica, subsistirarn
a velha burguesia e outras classes exploradclras dcrrcltadas.
por6m ndo aniquiladas cotnpletamentc; subsistiu a irrflu6ncia

pol(tica e ideol6gica da burguesia; subsistirarn as forEas
capitalistas espontdneas na cidade c no calnpo. Engendraurse incessantemente novos elementos burgtteses e kulaks.
Durante longo per(odo, continuou e continua a luta de classes
entre o proletariado e a burguesia, a luta entre o caminho
socialista e o capitalista, nos terrenos politico, econOmico e

ideol6gico."
Continua, "A Unido Sovi6tica era o primeiro e, naquele
tempo, o f nico pais que construfa o socialismo. NIo havia,
pois nenhuma experiOncia cstrangeira que pudesse aproveitar'

Ao mesmo tempo, observava-se ali um desvio da dialdtica
marxista-leninista quanto ir compreenslo das leis da luta de
classes na sociedadc socialista. Ern razlo de tudo isso, Stalin

declarou prematuramente, depois de consumada no
fundamental a coletivizaglo agricola, que 'jd ndo hri classes
antag6nicas' netn 'choques de classes' na Unido Sovi6tica.
rr Nono comentdrio do PCCh ir Carta do CC do PCUS ao CC do PCCh

em resposta ir publicag5o chinesa das "Proposig6es accrca da linha
geral do Movirnento Comunista Internacional", de 1963.
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SLrblinhou unilateralmente a unidade interna da sociedade
socialista e menosprezou suas contradig6es. Ndo se apoiou
na classe operdria c nas vastas massas populares na luta
contra as fbrqas capitalistas, e considerou a possrbilidade da

restauraE6o capitalista sor.nente como um problema

relacionado com ataques armados do imperialismo
internacional. Tudo isto 6 falso tanto na teoria como na priitica.
Entretanto, Stalin segue sendo um grande marxista-leninista.
Durante o perfodo eln que dirigiu o Partido e o Estado
sovi6ticos. del'cndeu com toda fi rmeza a ditadura do

O oportunismo kruschevista buscou se apoiar em
fbrrnulag6es sobre o Estado no comunismo, com seu "Estado
de todo o povo", como se estivesse a sociedade sovi6tica
entrando ao comunismo, quando na verdade era para encobrir
sua politica restauracionista bur-quesa. Inclusive, em sua
astficia na polOmica com o PCCh, em 1963, citou uma
passagem de Marx em "Crftica ao Programa de Gotha e

Efurt", onde ele diz: "a futura organizaglo

estatal

esclarecimento quanto I cxist6ncia de classes e luta de classes
no socialismo, na experi6ncia sovi6tica e onde situava o erro
dcl camarada Stalin quanto a esta questlo crucial. Entraremos
mais a lundo na questdo mais a frente ao reiutar as cr(ticas

(staatswesen) da sociedade comunista...". Por6m, em "O
falso comunismo de Kruschev e as lig6es que dii ao mundo",
o desmascarou por completo afirmando que "No modo de
ver desta camarilha, parece que essa frase de Marx poderia
ajudar-lhe em algo. Como se houvesse previsto hii muito
que os revisionistas utilizariam essa frase de Marx para
tergiversar o rnarxismo, Lenin, em seu "Marxismo sobre o
Estado", f'ez uma excelente explicagSo dessa ftase. Disse: 'A
ditadura do proletariado 6 um perfodo pol(tico de transigdo
... Por6m em outro lugar Marx fala da futura organizagdo

de Fernandes.
Retomando ainda a questlo da possibilidade ou nio do
comunisnro err um ou mais paises. Fica evidente que havia

estatal da sociedade comunista!! Assim. inclusive na
'sociedade comunista' existird a organizaEdo estatal !! Ndo
hd aqui contradig6es?' 'Ndo', respondeu Lenin. E a seguir

(e arnda hd) rnuitas confusdes a este respeito. Vejamos, se o
socialisrno 6 urna f ase de transiglo em que toda ela necessita
da ditadura do proletariado e esta 6 o Estado. ou seja, o
instrurncnto de uma classe para reprimir outra, 6 porque
existem as classes e luta de classcs, e que, portallto, este (o
Estado) s6 desaparecerei cluando as classes desaparecerem,

exp6s esqucmaticamente, as tr€s etapas do desenvolvimento
do Estado, desde o Estado burguOs at6 a exting6o do Estado:

proletariado e a orientaEdo socialista, aplicou uma linha
rnarxista-leninista

e

garantiu assim o avango vitorioso da Unido

Sovi6tica pelo caminho socialista". Aqui temos pois. um

como decorr6ncia direta disto. Ademais, o irnperialismo

6

um sistcma mundial e a burguesia nele 6 uma classe
internacional, portanto ela segue intluenciando no interior do

pafs socialista atrav6s das velhas classes derrotadas c
expropriadas, mas n6o elirninadas. Logo, seus novos
representantes sc farlo presentes, encobertos ou ndo,
inevitavelmente no partido comunista, nos 6rgaos do Estado
socialista e em todas as esf'eras econ6micas e culturais da
sociedade. Dai que, as classes s6 desaparecerdo de tato e
cabalmente, como um t'en6meno mundial, mais ou menos
sirnultaneamente em todos pa(ses, ou pelo menos na sua
imensa maioria, no que fbr fundamental destes paises.
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A primeira etapa: na sociedade capitalista, a burguesia
necessita um Estado, que 6 o Estado burgu6s. A segunda
etapa: no periodo de transigdo do capitalismo ao comunismo,
o proletariado necessita um Estado, que 6 o Estado de ditadura
do proletariado. A terceira etapa: na sociedade comunista, o

Estado ndo 6 necessdrio e se extingue. Lenin disse: 'Isto 6
totalmente l6gico e claro'. No quadro exposto por Lenin s6
se encontram o Estado burguOs, o Estado de ditadura dcr
proletariado e a exting6o do Estado. Lenin deixou claro com
isto que com o comunismo o Estado se extingui16 e ndo
haver6 nenhuma organizaEdo estatal."

A questlo de fundo de toda esta polOmica reside

na

concepElo sobre a existOncia ou ndo de classes e luta de
classes no socialismo, fase inferior do comunismo que
necessita da ditadura do proletariado para conduzir 2r completa
aboli96o das classes e sua passagem ir sua fase superior. Nas
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criticas de Amazonas ao Presidente Mao. sobre a exist6ncia
da burguesia no socialismo c ir al'irmagdo delc de que no
socialismo a contradiElo antag6nica entre proletariado e
burguesia poderia devenir-se cm ndo-antag6nica, era de que
irmag6es cor.rstituiam-se err absurdas l'alsificaE6es do
marxismo-leninismo. Pois bem, seu epigono Fernandes, no
prop6sito de atacar o maofsmo na publicagSo jii mencionadara,
em "O marxismo e a discussdo sobre a natureza da sociedade
sovi6tica". diz que a crftica dos "chineses" com respeito i
situaEdo da URSS era err6nea, nAo marxista e destaca uma
citaElo de Hoxha onde se afirma essa transfbrmagdo das
contradig6es no socialismo. Primeiro, Fernandes diz:. "Os
tais

af

textos elaborados pelo PC chin0s acerca desta questiio
tombrlm ndo sdo tttuito.felizes. A comegar pelo.fato de nlo
existir ttenhum grande trabalho que procure aprofundar a
cliscussdo sobre a trutureza atLtal da Unido Sovi4tica, ntas
apenas publicag1es cspqrsas. Ent geral, especialnrcnte no
perbdo de pretlontittio tlo chamado 'Bando dos Quutro', as
anilises chinesas resvalant para o campo do itlealismo...".
Fernandes afinna que as classcs nio cxistem no socialismo
e que a luta de classes nele 6 a manil'estagIo apenas da luta
entre a via capitalsta e a via socialista.
Para sustentar suas af irmag6es de que nIo existem classes
no socialisrno na tentativa de refutar as lbrmulag6es maoistas
de que no socialisrno existem classes e luta de classes. de
que nele torna-se mais encarnigada a luta entre o proletariado

e a burgucsia, entre a via socialista e a via capitalista,
[ranscreve as seguintes citag6es de Lenin: "Chamam-se
classes a grandes grupos de pessoas que se dit-erenciam entre

si pelo seu lugar num sistema de produglo social
historicamente determinado, pela sua relagSo (na mais das
vezes fixada e tbrmulada nas leis) com os meios de produg5o,

pelo seu papel na organizagdo social do trabalho e,
conseqi.icntcmcnte, pelo modo de produElo e pelas
dimens6es da parte da riqueza social de que disp6em". "E
que sdo as classes em gcral? Sdo aquilo que permite a uma
parte da sociedade apropriar-se do trabalho de outra. Se uma

partc se apropria de toda a terra, temos as classes dos

latiiundiiirios e dos camponeses. Se uma partc dr socicdadc
tem as l'iibricas. l.cm as ag6es. tem os capitais. cn(luanto
oul.ra trabalha nessas fiibricas, temos as classes dos
capitalistas e dos proletiirios". Trata-se de citag6cs dc
conceituagao geral, retiradas respectivamente de "Uma grande
iniciativa" e "As tarcfas das UniOes da juventude". Com isto

Fcrnandes allrma que n6o tem sustcntaElo no marxismo
afirmar a existdncia de classes no socialismo. Diz que os

mao(st.as coufundcm rcgime

politico (ditadura

d<t

prolctariado) com modo de produglo (socialismo). Ele que
nega o rnarxismo, quc sustenta quc de uma fbrma ou de
outra, a supercsl-rutura da sociedade 6 uma projcgdcl ou reflexo
dc sua basc material. No caso da revoluglo socialista, <r
proletariado destr'6i o Estado burguOs (drtadura burguesa) e
crigc o Estado socialista (ditadura do prolctariado) para
transtbrrnar as relagoes de produgdo pondo fitn I exploragdo.
No socialismo, o proletariado 6 classe dominantc e a burguesia
derrotada e cxpropriada, por6m nIo aniquilada, 6 classc

dorninada. A ditadura do prolctari ado 6 a exprcssio
concentrada na supcrestrutura da sua dominaglo de classe e
das relaE6es sociais existentes na base material da sociedade

em transigio. E como tal, deverii existir atd o completo
desaparecirnento das classes e para assegurar o seu
desaparecimento.

Tomcmos entlo aqui, do mesmo texto de Lenin "Uma
grande iniciativa", a continuidade da citaEdo rctirada por

Fernandes

e que ele nIo ousou citar e ornitiu

propositadamentc: "E cvidente que, para suprimir por
cornplcto as classes, ndo basta derrubar os cxploradores, os
proprictiirios de terra e capitalistas, nao basta suprimir sua
propricdadc, senlo quc 6 imprcscindivel tarnbdm suprimir
toda propriedadc privada sobrc os meios de produgdo; 6
neccssdrio suprimir a difercnga existente entre a cidade e o

campo. assirn corno entre os trabalhadrlres manuais

tr "30 anos de confronto ideol6gico- tnarxistno x rcvisionismo"
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intelectuais." (gritbs em negrito de Lenin c sublinhado nosso).
Mas vamos a outras citag6cs de Lenin sobre a questdo, nio
de conceitos gerais, mas sobre o socialismo e periodo da
ditadura do proletariado. E as tomaremos em abundincia,
pois esta 6 uma questflo que todos os comunistas t6rn que

compreender beln e dominar para ndo cair no revlslonlsmo.
Em "Economia e politica na 6poca da ditadura do
proletariado", texto publicado no mesmo tomo em que estii
"Urna grande iniciativa", de suas obras completas, todos dois

de 1919, ele ajufza: "Teoricarnente, ndo hd divida de que
entre o capitalismo e o comunismo cxiste certo perfodo de
transiElo. Estc perfodo nlo pode deixar de reunir os traEos
ou as propriedades de ambas as formag6es da cconomia
social, n6o pode menos de ser um periodo de luta entre o
capitalismo agonizante e o comunismo nascente; ou noutras
palavras: entre o capitalismo vencido, por6m nIo aniquilado,

e o comunismo jii nascido, por6m muito d6bil ainda. A
necessidade de toda uma 6poca hist6rica, que se distinga
pelos traEos do perfodo de transiEso, deve ser por si mesma
ndo s6 para um marxista, sendo para toda pessoa culta que
c<lnhega de uma maneira ou outra a teoria da evoluEdo". Aqui
caracterizou o socialismo como periodo de transiEdo'
Logo ressalta as particularidades da Rrissia para afirmar
qLre no essencial o perfodo de transiElo 6 comum a todos os
pafses, sejam capitalistas avangados ou atrasados: "Na Rrissia,

ditadura clo proletariado tem que se distinguir inevitavelmente
por certas particularidades em comparagdo com os pafscs
a

avangados, como conseqii6ncia do imerrso atraso e do cardter

pequeno-burgu0s de nosso pafs. Pordm as forgas
fundamentais

-

-

c as lbrmas fundamentais da cconomia social
as mesmas que em qualquer pafs capitalista,

sIo, na Rrissra,

pelo quc estas particularidades podem ref'erir-se tlo somente
ao que ndo 6 essencial. Estas tbrmas b6sicas da economia
social sdo: o capitalismo, a pequena produqdo mercantil e o
comunismo. E as forEas bdsicas sdo: a burguesia, a pequena
burguesia (particularmente o campesinato) e o proletariado."

E evidente que Fernandes ndo poderia apresentar toda

a

argumentaEdo de Lenin, por isto, tomou s6 o conceito geral
de classes que ele apresenta.
Na seqii6ncia Lenin mostra como as classes prosseguem
no socialismo ap<is a socializaqdo dos meios de produEdo no

lundarnental. afirmando: "O socialisrno 6 a aboliqdo das
classes. Para abolir as classes, 6 preciso, primeiro, derrubar
os latifuncli6rios e os capitalistas. Esta parte da tarefa jd

cumprimos, por6m 6 s6 uma parte e, ademais, nilo 6 a mais
dificil. Para abolir as classes, 6 preciso. em segundo lugar,
suprimir a dif'erenga entre os operririos e os camponeses,
converter a todos em trabalhadores. Isto ndo 6 possfvel
faz0-lo de um golpe. E ,rru tarefa incomparavelmentc rnais
dificil e, por fbrga da necessidade, de longa durag6o." (grifbs
ern negrito de Lenin e sublinhado nosso). Enlatiza que "Ndo
6 um assunto que possa resolver-se com o derrubamento de

uma classe qualquer. S6 pode resolver-se mediante

a

reorganizagdo de toda a economia social, passando da pequena

produElo mercantil e isolada, ir grande produgSo coletiva.
Este trdnsito 6, por necessidade, cxtraordinariamente longo,

e as medidas administrativas e legislativas precipitadas e
irnprudentes s6 conduziriam a faz6-lo mais lento e dificil.
Somente cabe acelerd-lo prestando aos calnponeses uma
ajuda que lhes permita melhorar em enorme rnedida toda a
t6cnica agrfcola, transformando-a de raiz. Para resolver esta
segunda parte da tarefa, a tnais diffcil, o proletariado, depois
de ter vencido ) burguesia, deve aplicar inalteradatnente a
seguinte linha fundamental etn sua politica com respeito aos

calnponeses: o proletariado deve separar, diferenciar, os
camponeses trabalhadores dos camponeses proprietdrios, o

carnponOs trabalhador do camponds comerciante, o
campon6s laborioso do camponds especulador. Nesta
delimitaglo residc toda a ess6ncia do socialismo". (grilbs
de Lenin).

Quanto

a

este problema sobre as dif'erengas entre operdrios

e camponeses, aproveitamos jii aqui para esclarecer seu
significado e importincia para o processo de aboliglo
completa das classes. Na realidade das experiCncias de
construEdo do socialismo, com socializagdo dos rneios de
produEdo e coletivizag6o da agricultura, acarretou a exist6ncia
de dois tipos de propriedade socialista. Apropriedade de todo

o povo e a propriedade cooperada (no caso da URSS
denominada de kolkosiana). Desta 6ltima derivava produgSo
rnercantil e por isto mesmo, seguia sendo fbnte e base para
a restauragdo capitalista. Esta situaglo denotava claramente
tuma importante dif'erenga entre operdrios e camponeses.

Stalin via isto com clareza. Em seu trabalho "Problemas
'7'7
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Econ6rnicos do Socialismo na URSS". trata detidamentc distcr
e inclusive aponta a ncccssidadc dc lransfbrmar a propriedade
coletiva kolkosiana cm propricdade de todo o povo para
elirninar tais dil'erengas. Indica para isto a necessidadc de se
clevar a produElo sob o sistema de propriedade de todo <l

povo como via para equilibrar a produgho cntre os dois
sistemas de propriedade c eliminar a relagSo mercantil. Por6m,
sLla critica ir conduqlo da economia sovi6l.ica c a estc
trabalho de Stalin. o Presidcnte Mao aponta quc Stalin nao
cliz corno l'azcr cste processo. E isto diz respeito cxatamentc

crn

as lirnnas de conduzir a luta de classes pelo proletariado e
que csta 6 a revolugdo cultural prolet6ria. C)u seja, dc quc
tanto para clevar a produglo sob o sistcrna dc propricdadc

clc todo o povo, quanto para translbrmar a propricdade
kolkosiana em propricdade de todo o povo, cra necessiirio
urna grarrde [ranslbrmaglo ideol<igica em toda a socicdade e
quc csta s6 podcria scr l'cita sob a diregio do proletariado,
atrav6s da sua ditadura em todos os domfnios. O quc Lenin
havia rcssaltado: ditadura onimoda do proletariado sobre
a burguesia. Por isto mesmo, o Presidente Mao destaca a
total ause ncia. patentc neste trabalho te6rico de Stalin, corn
r-cspeito ir mobiliz.agio permanentc das massas, o papel central

da luta ideol6gica, da luta da ideologia proletiiria contra todas
as manil'csta96cs de ideologia burguesa.
Ainda real'irmando a existOncia das classcs Le nin diz-: "O
socialisnro 6 a aboliEio das classes. A ditadurir do prolctariado
l'cz nestc sentido tudo o quc estava ao seu alcancc. Por6rn
nf,o sc podc abolir dc urn golpc as classcs. E as classcs

seguem existindo e seguirSo existindo durante a 6poca

da ditadura do proletariado. A ditadula dcixarii de ser
nccessiiria quando dcsaparcgam as classes. E scrn a ditadura

do prolctariado as classcs ndo desaparecerlo. As classcs
scguem existindo, por6m cada urna dclas se rnodil'icou na
dpoca da ditadura do proletariado; tem variado igualmente as

rclaq6es entrc elas. A luta de classes nf,o desaparecc sob a
ditadura do prolctariado, o que faz 6 adotar outras fbrmas. O
proletariado, sob o caprtalismo era uma classe oprimida,
desprovida de toda propriedade sobre os meios de produElo,
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a rinica classe opos[a direta e intcgralrncntc

I

hurgucsia,

e

por isso a fnica capaz de ser revolucioniiria at6 o l'i rn. O
prolctariado. ao derrubar a burgucsia c conquistar- o poder
politico, convertcu-sc crl classe dominante: lem etn sLtas
md<-rs o poder do Estado, disp6e dos rneios dc produgdo jii
socializados, drri,rle os clr;mcntos o as classcs vacilantes,
intermidios. esmaga a resist0ncia dos exploradorcs. qLlc se
rnanitbsta com energia crescente. Ttrdas cstas sf,o tarelas
especiais da luta de classc, tarcth que antcs o prolctariado
nlo havia plantcado nern podia plantcii-las. A classc dos
exploradores, dos latifundi6rios e capitalistas. ndo
desapareccu nem pode desaparecer de um golpe sob a ditaclura

do proletariado. Os exploradores cstdo derrol.ados, por6m
nao aniquilados. Resta-lhes uma base internacional. o capital

internacional. do que cles sIo um ramo. Resta-lhes alguns
mcios de produgf,o, dinheiro, amplfssimos vfnculos sociais.
Sua fbrga de resistOncia aulnentou, precisarnente cm l'ungdo
dc sua dcrrota, ctn centenas c milhares dc vezcs. Sua'arl-c'
no governo do Estad<1, no mando do ex6rcito, na dircEfur da
economia. Ihes proporciona urna supcrioridadc muito grande,
e, portanl.o uma irnportdncia incornparavelrneltl-e rnaior ir cluc
corresponde por scu n(mero cntre o conjunto da populaglo.
A luta de classc dos exploradclrcs derrotados contra a vit-ttriosa
vanguarda dos cxplorados, quer dizcr, contra o proletariado,
tornou-sc incornparavelrnentc mais encarnigada." ( gri ltrs ern
negrito dc Lenin e sublinhado nosso).
Temos aqui, pois, os l'undamentos dc Lenin ern mcio do
torvelinho da revoluEdo proletdria diantc dos primeiros passos
da construglo do socialismo. Estas questocs fbram rctomadas
e desenvolvidas pelo Prcsidente Mao jd em 1957 e abordadas
amplamente em "Sobre o justo tratamento das contradig6es
no seio do povo" e mais aprofundadas em 1959, nas "Notas
de lcitura sobre o Manual dc Economia Polftica" da URSS e
sobre os "Problcmas Econ6micos do Socialisrno na URSS"
de Stalin. Postcriormente em 1963, na aguda luta dc duas

linhas coutra o revisionistno modcrno dc Kruschev.

nas

"Proposigoes accrca da linha geral do Movimento Comunista
Internacional" c os "Nove comentiirios", os real'innou. Ern
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"O lalso comunismo de Kruschev...": "A

sociedade

socialista abarca um periodo hist6rico muito longo. Nesta
sociedade ainda existem classes, a luta de classes e a
luta entre o caminho do socialismo e o do capitalismo. A
revoluESo socialista realizada s6 na frente econ6mica

(na propriedade sobre os meios de produgio) n5o 6
suficiente nem s6lida. E necess6rio ademais, uma
revolugio socialista completa nas frentes politica e
ideol6gica. E necess6rio um periodo muito longo para
resolver o problema de ttquem vencer6 a quem": o
socialismo ou o capitalismo nas frentes politica e
ideol6gica. Para conseguir o 6xito n5o bastam uns
dec6nios, se necessitarSo de cem a centenas de anos.
Quanto ao tempo, mais vale preparar-se para um periodo
maior que um menor; quanto ao trabalho, mais vale
considerar preferentemente a tarefa como dificil do que

como fdcil. Pensar e atuar desta maneira 6 mais
proveitoso e menos prejudicial. Se esta situaESo n5o 6
bem compreendida, ou, se n6o se compreende em
absoluto, pode chegar-se ao mais grave dos erros.
Durante a etapa hist6rica do socialismo h6 que manter
a ditadura do proletariado e levar at6 o fim a revolugio
socialista, e s6 assim se poder6 prevenir a restauraqflo
do capitalismo, realizar a construgdo socialista e preparar
as condig6es para a passagem ao comunismo.t'
Neste periodo advertiu seriamente: "N6o esquecer jamais

as classes e a luta de classett, e logo, numa rnagistral
sistematizaEdo,fez a previsdo: "A luta de classes, a luta pela
produgdo e a experimentaEdo cientffica sdo os tr6s grandes
movirne ntos revolucioniirios para construir um poderoso pafs
socialista. Estes movimentos constituem uma s6lida garantia

dc que os comunistas se verdo livres do burocratismo
imunes contra o rev

i

si

e

oni smo e o dogmati smo c permanecerdo

semprc invencfveis. Sdo urna garantia segura de que o
prclletariado serd capaz de unir-se com as amplas massas
trabalhadoras e praticar uma ditadura democr6tica. Se, em

aus0ncia destes movimentos se deixasse surgir os
proprietiirios de terra. camponeses ricos, contra80

rcvolucioniirios, elementos nocivos e outlos moustros,

e

liente a isto noss<ts quadros f'echassem os olhos e inclusivc,
ern muitos casos, nlo distinguissem entre os inimigos e nds,

sendo que colaborassem com cles e se tornassem
corrornpidos e desmoralizados; se com isl.o nossos quadros
lbsscrn arrastados ao campo inimigo ou o inirnigo lograsse
colar-se em nossas tileiras, e se muitos de nossos operiirios,
carnponeses c intelectuais lbssem deixados indet'esos ante

as tdticas brandas e as duras do inirnigo, entlo nao
necessitaria muito ternpo , Lalvez s6 alguns anos ou uma
d6cada, ou vdrias d6cadas em surra, para que se produzisse
inevitavclrneu[e ulna restauragIo conl-ra-revolucioniiria err.r
escala nacional, o partido rnarxista-leninista sc transfbrmaria
elr um partido revisionista ou partido l'ascista e toda a China
mudaria de cor."
Esta questdo esteve todo o tempo no centro da luta
ideol6gico-polftica e lbi a contsnda da Grande Revolugf,o
Cultural Proletiiria que por dez anos impediu a restauraEdo
capitalista na China. O Presidentc Mao declarou: "A Grande

RevoluESo Cultural Prolet6ria 6, em ess6ncia, uma
grande revolugSo politica empreendida, nas condigSes
do socialismo, pelo proletariado contra a burguesia e
todas as demais classes exploradoras; 6 a continuagdo
da prolongada luta entre o Partido Comunista da China
e as amplas massas populares revoluciondrias sob sua
direq6o, por um lado, e dos reacion6rios do Kuomintang,
pelo outro; 6 a continuagSo da luta de classes entre o
ploletariado e a burguesia". E destacando sua l'ungdo ucl
econ6rnico: "A Grande RevoluESo Cultural Prolet6ria 6
uma poderosa forqa motriz para o desenvolvimento das
forgas produtivas sociais de nosso pais". No ideol6gico
seu problcma bdsico guiado pelo pnncipio de "cornbater o
conceito de privado e critioar e rcpudiar o revisionisrno."

"A

Grande RevolugSo Cultural Prolet6ria 6 uma grande
revolug5o que chega i pr6pria alma das pessoas e est6
destinada a resolver o problema de sua concepgio de
mundo." Assim o Presidente Mao reafirmou, em 196'7, a
uma dclegagio militar da Albinia: "Agora gostaria de f azcr8l

lhes urna pergunta: Qual, acrcditarn yoc6s, que 6 a meta da
Grande Revoluglo Cultural'l (alguns presentes respondem:
'Lutar contra os dirigentes scguidores do carninho capitalista
dcntro do Partido'). Lutar contra os dirigentes scguidores
do caminho capitalista 6 a tarefaprincipal, porim de maneira
nenhuma a rneta. A meta 6 resolver o problema da concepglo
do mundo; 6 a questdo de extirpar as rafzcs do revisionismo.

O Comit6 Central p6s Onfase uma e outra vez em que as
rnassas devern se educar e liberar a si mesmas, porque a
concepEdo de rnundo ndo se pode lhes impor. Para
transfbrmar a ideologia 6 necessdrio que as causas externas
atuem atrav6s das causas iltternas, lnesrno porque estas
6ltimas sIo o principal. Como poderia chamar-se uma vit6ria

a Grande Revolugdo Cultural se nio se translorma

a

concepglo de rnundo'/ Se ndo se transtbrtna a concepgio de
rnundo. ainda que haja agora 2000 dirigentes seguidores do
caminho capitalista nesta grande revolugSo cultural, haverii
4000 da pr6xima vez."
Por lirn. as pretens6es de Fernandes em atacar o maofstno
e ressaltal as posiE6es de Hoxha, afirmando que a sua 6 a
6nica posiglo marxista de critica )r restauraEio capitalista na
URSS, da qual o PCdoB compartilha, nIo passa de bolorenl.as
e vergonhosas rnanobras. Vejamos o ridfculo em que chega.
Ele destaca a seguinte citagdo de Hoxha de 197'7 , en "Algumas
quest6es fundamentais da Polftica Revolucion6ria do Partido

do Trabalho da Albdnia para o desenvolvimento da luta de
classes": "A luta de classes d a pritrcipalforga motriz, ntio
sti para a sociedade de classes antag1nicas, mas para toda ct
sociedude de classes, tantbdm para a sociedade socialista...
As corttradigdes attagbnicas ntio desaltareccranl enl nosso
pctis com supressdo das classes exploradoras, elcts subsistent
ar., lado de contradigdes n(ro-ctntag6nicas. A cottradigtio
atttag6nica fundamental i sentpre a cotfiradigdo entre o
capitalismo e o socialisrlxo, entre a via caltitnlista e ct vict

socialista... A antargo experiAncia da Uttido Soviiticct
dentonstrou que, enquatto esta cotfirodigdo ndofor resolvida
cornpleto

e

delinitivonrente nos terrenos pol(tico

e

ecotr)mictt,

ou seja, a vit6ria tla revolugdo socialista ndo pode ser
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c'onsideratla completa e tlefutitiva. Se a lutu da r:Lasses ttAo
d clesenvolvida correla e cottlitruantente, nCto sri no terreno
kleol6gico, como tctntbdtn no politico e econ\ntico, existe a

possibilitlacle de ver as contradigdes rtdo-cttttagiticas se
tran.sfonnarent etn contradigdes antag6nicas". Cheio de

j(bilos Fernandes exibe

esta citagdo para afinrar que esta 6 a
concepgao cot'reta. 56 ndo diz de onde Hoxha copiou a parte
clue 6 correta corn mais de vinte anos de atrasor-s, c que o t'ez
sorrente para tagarelar e na prdtica sabotar sua aplicagdo.
Vejarncls as incoer6ncias de Fernandes. Nesta citnEdo Hoxha
afirma quc no socialismo existem classes, por6m enlatiza
que a contradiglo antag6nica 6 somente enrre o capitalismo

e o socialismo c n6o tamb6m, entre o prolctariado c

a

burguesia. De ondc entlo surge a burguesia com a restauraEdo
capitalista'l Vinda de tbra do pais ou cotno um coelho retirado
da cartola do rniigico revisionista'J De onde surgiu a burguesia
na restauragdo capitalista na AlbAnia sendo das pr6prias flleiras
dc Hoxha? Jii quanto a pl6gios, Hoxha era mestre, ele chegou
ao desplante de al'irmar quc as c6lebres lormulag6es Dois
Todos e os TrGs Pacificosr6 cram de sua autoria!
A qucstao que sempre esteve e se acha na base de toda
csta [uta te6rica e ideol6gica 6 a questdo da liberdade e da
dernclcracia. Tanto em "Uma grande iniciativa", "Economia
c polftica na ipoca da ditadura do proletariado", entre outros,
dc Lenin, bem corno de todo material aqui citado trata-se da
luta que Lerrin, Stalin e o Prcsider.rtc Mao travararn colltra os

oportunistas

c

revisionist-as e suas conccpg6es liberars

pcqucno-bLrrgucsas de liberdade e dernocracia. No caso de
Stalin. o que ocol'rcu fbi quc devido ao seu manejo insul'iciente
da dial6tica e das contradiE6cs, ao desprezar detcrminadas
r-nanil'cstaEdes dcstas, conduziu-o a concluir que a luta de
aparatos policiais poderia levar d suas superaq6es, quando
se tratavam de quest6cs ideol69icas que s6 poderiam operarr5

Vcr piigina 87 desta publicagao. no itern 2.
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Dois Todos e Trds Pac(tlcos

-

Como o Presidente Mao sintetizou o

rcvisionismo moderno de Kruschev: Dois Todos: Partido de todo o
povo e Estado de todo o povo. Trds Pacificas: Transigao Pacifica,
Cocxi st0nci

a Ptrc

ili ca e Co rnpeti Eio Pacf

fi ca.
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sc atrav6s dutna -[ratldc rcvolugio cultural prolctiiria' Por
isto rneslno. as inocenl"cs cspeculaErles dc Alnazclllas - log<r
translirrrnadas cm posiq:6cs hostis a Stirlin - c its posigocs
hojc expostas ptrhlicarncntc pclos dirigentes do PCdoB (vcr
ciehates sobrc o dcsaiio do socialisrno no s6culo

XXI- Rabelo

e Fcrnandes - sitio vertnelho.org.br)t'. ndo passaln de ser as
rrcsrras cantilcnas e choratningas liberais sobre liberdadc c
dernocracia da peclucna burguesia. Jf cm "Urna grande
t'Aqueles que tentam resolver
iniciativa" Lctrin acusava:
os problemas do tr6nsito do capitalismo ao socialismo
com t6picos sobre a liberdade, a igualdade, a democracia
em geral, a igualdade da democracia do trabalho, etc'
(como fazem Kautsky, M6rtov e demais personagens
tla Internacional amarela, de Berna), o 6nico que

conseguem 6 p6r a nu sua natureza de pequcnoburgucses, de filisteus, de espiritos mesquinhos' que se
arrastanr servis atris da burguesia no aspecto
idcol6gico."
Estes, etn sutna. sdct cxiltamentc problemas quc csteo

l1()

ccntr() da pol0rnica originada coln as decisilcs dcl XX
Con-urcsso do PCUS dc 1956. A cssOncia da lr'rta cntrc o
marxistno e o revisionistno modcrno, adcmais do problcma
da violOncia rcv<llucionirria no prclccsso da rcvoluEio mUndial
c luta contra o irnpcrialisrno. d a qucsttro da ditadura do

prolctariado, cla existOncia dc cltrsscs c luta dc classes ntr
socialisrno e tlas lorrnas que cla sc rcvcstc' bctn colno dtl
rnanejo col-rcto que o partido do prolctariado tcln que l-azcr
para seguir a luta de classes na construqao tl<l socierlistno.
contra o perigo dc restauragio, pcla aboliglo das classcs c
suprcsslo da vigOncia do dircito burgu6s na socicdade, pcla

cornpleta elirninagao das difcrcnEas cntrc operdrios'
ciunponcses c ir.rtclectualidadc, entre o campo c a cidade,
'? Vcjarnos

csta;tirola da atualidadc. um dos cometltdrios da palestr:'t

prolcrida por Fernatrdcs, cnr Brasflia (rnargo dc 2005), corno partc do
2 l " Ao
clebatc do PCcloB sr.rbre os "dcsalios do socialisrno no sccttlo
c<tncluir-sobre lls cxperioncias

"liacassldls" drl sociitlisuro aprcsclltit

as seguitrtcs ctttrclus6cs segundo os comentirrios do sitio
vcnlel ho.org.br:

intelectual. pela elirninlgao conrplcta
de qualquer vestfgio dc opressao da rnulhcr c conscc;ticnte
cxtinglo gradual de toda tbnna dc Estado, na passagcrn pirra
a sociedade cornunista. SIo problcmas que Amazonas c seus
sequaz.es revclaram coln o tempo nunca terem comprecndido
e resolvcram suas contradiE6es corn elcs se-qundo as velhas
c surradas l'5rmr-rlas revisionistas. E esta 15 a base sobrc a
qual conduziu seu partido revisionista a rcchaEar e atacar o
rniroisrno. o camarada Stalin c varrer do scu meio qualquer
vcstigio dc socialisrno cientfl'ic<-l al6rn dcl perlavr6rio oco.
rcnegando a cxpcriOncia do plolctaliirdo na revolr.rgao e

cr.rtrc o trabalho rnanual c

construgl<l socialist.as e com a clual o PCdoB. cofil seu
l'alacioscr "programa socialista" tcnta cncttbrir a sua prhtica
ho jc dc Iorga auxiliar da rcaglo.
"Luis Fcrnudes dcstacou qtte 'rtrr.r soctcrkulcs tnulc ltrcdotttitrttttt ttirtdu
vulorus ulicnados e ln nlatlos du socicdadc urttcrior, elu.s ut:abutn
gentndo tttt ytrdlicu t,uriutlos nrutri.fastugia,s de ltarlidut'i]^tno c
corprtrutirtisttto. Ott scjtt, clas rrc1o (onscguent cortslttrir iltn l)t(t.i(t(,
utlctirto lruru tt socictladc, pox1trc Jiiltu o trtcccutisrno tlu rnctliogtlo. Do
ntctliagdo lnliticn. Todus us c4tari|ttcirts sociulirtus do Sl<:ulo 20
liclunrm com cssc probletna'. 'A soluqtio atrcontrackt Jbi rt partido
tlirigenta da rcvoluq:do .se a.finnor conto o reprcscnlonte tlo ittlcresst
utletirto. So qtrc, nu ltrdlictr, i.rso gerou utn lrocct^so de.fustlo do purtilo
r:rnn o L)starkt, cnt quc u l6gicct da podtr real dattlro do Dstodo ndo
crum uqrrcle s ntecanisnns da tlenocracia direla c purticiltatit'o l)r(risl(,.\
t:ttttslitttt'iotwlmenlc cotn base nu lcituru tlc Mur.r, ntus sittt u cstt ttluro
Iticrdrtluictt dc orgunizagtio e delibcruqc7o drt priprio par titlo. lisstt
silrrqiio, (ul (lu( o parlido ossu,n( as.fimgAes de listado e possu d

dc.l'cnder ittlcresses pr6ltrios, tolheu o ltlcno descnvolvimcnto

dcrttocrdtico tlus a.rpcri|ncias sociali.rlas'. Esta i unta grande liglo da
cxpcri0ncia socialista no s6culo 20. Pltra cle IFcrnandcs],' isso inrltl icu
nu ltrt:scrvu;do tle ttttt'ttttistttos dc lcnutcntciu rqtresuttttlit,u. Ittis
l;ttttttndc.r dcstacu qu( t.rislc um pxtltltnn rlt fttto, tltrt' i tt ttcccssidudc
le cstnrltrntr u nrctliuqdo ltoliticu no listculo sor:ialisttt. E rcpresertttt
l)reservor cluxtttlc grutde purle da lruttsit;io so<:iol isttt, tttL'crrttistttt,.t
da raprcsctttugtio c dc rtrcdiaqdo politicu lnru cttrtslituir t) ittlct (ssL'
t:olctit,o'. 'Nu nu:didu cn qne isso tttTo fui leito, ttos crltcriAttcicts
sociulistcrs tlo Sicrtlo 20, hou,c u crisc gcruda pe lo partido ilk'sclddo
cotn o Eskrclo, que .sa trtuts.lbt'ntou a se dislartt:iou tlu socicdutlc qrrc o
huvia geruclo, cortsolidou prit,iligios ( sc tontott ct'es(cttlL'tttcttlc tt(1t)
.simpdtico poro o resto,ttc du sociadude', explicotr." (o sublinhado 6
nosso ).
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A superioridade, vig6ncia e
invencibilidade do maoismo
No IX Corncntitrio. "O Falso Colnunismo de Kruschev c
suas liEercs ao rnurrdo"rE, o PCCh. sob a rnais esl"rita direElo
do Prcsidente Mao. sistcmatiz-a a cxperiOncia da ditadura do
prolctariado c cstahelccc a linha geral para todo o perfodo dc
constluEao do socialisrno c passagclr ao colntlnisrno. A
abordagern dos probletnas da relag6o do podcr com a
socicdade. da direglo idcol<igico-politica com as tnassas 6
cclnrplctarnentc diversa do ponto dc vista dos revisionistas
rnodcrnos do PCdoB. Ainda que a Grarrdc RevoluEdo Cultural
Prolstiiria, corlto a encarrragdo viva dcsta compreenslo e
aplicagdo radical de stta avangada linha geral, rnobilizando
ccntcnas dc rnilh6es de massas na luta pelo Poder do
prolctariado tenha produzido avanEos cxtraordindrios. tanto
no tc<irico quanto priitico, a sistematizaqdo exposta neste

dclcumcnto scguc vigcntc. Vamos rcproduzir aqui esta
Tratl-se do nono cotnctttiirio que o PCCh l'cz da cartl rcsposta dos
rcvisionisttrs sovidticos it sua carta dc l4 dc junho dc 1963. as
"ProposiEtlcs accrctt da linlta geral do tnovimcnto cotnunistt
1x

intcrnucional", docutrteuto que ficou mundialntetrte conhecido como a
''Car tir Chincsa". A rcsposta que os rcvisiotlistas stlvi6ticos dcratn a
cstir ci[.ta do PCCh provocou tla partc dos cot]lunistas chincscs outras
nove dcrtotninlchs dc "Nove Cornentitrios". Sio eles: "l - A origem c o
"l
desenvolvitncnto das divergdncias cntrc u dircaao do PCUS c n6s", l
"lll
pafs
socialista'}",
um
d
Iugoslirvia
A
- Sohrc o problerna Stalin",
''lV - Apologistas clo neo-coltlniirlisrno", "V - Duas linhas dit'erentcs
no probletna dlt guerrlt c cla paz". "Vl - Duas politicas de cocxistOncia
prcil'ica diarnetralmente opostas", "Vlt - Os dirigentes do PCUS sao
os nuiores <jivisionistas de nossa dpoca", "Vlll - A revoluEio proletiiria
e o rcvisiot.tistno de Kruschev" e "lX - O tilso comunismo de Ktuschev
e suus liq6cs histriricas para o mundo". Estc conjunto de cartas e
docurnentos licou conhecido como o "grande debate do mundo
cornunista". In6ditos no Brasil. pelo tnenos no seu conjunto, fbram
publica<Jos ern 2003, incluidas as duas cartas dos revisionistas sovi6ticos

nrais outro docttttrcnto dos comunistas chineses. "Porque cttiu
Kruschev". sob o titulo de "A Carta Clrinesa" pelo Nticleo de Estudos
do M arx istno-lctrini smo-maoistno.
ll (r

iste rnatizaEao,

longa, por6rn de suma irnportincia

e

neccssidadc para a ideologia cientifica do prolctariado.
"O contcrido principal das tcorias c principios polfticos
fbrrnulados pelo camarada Mao Tsctung a csse respeito 6 o

I - E necessdrio aplicar a lci marxista-lcninisLa da unidade
dos contrdrios r.ro cstudo da sociedade socialista. A lei da
contradiglo nas coisas c f-cn6mcnos. oLl seja. a lci da r,rnidade
dos contriirios d a lci l'undamcntal da dialitica mal-erialista.
Esta lei rc-uc cm todo lugar, tanto na naturcza. como na
socicdadc htrmana. corn() no pcnsalnento do hornern. Os
contruirios uurna coutradiglo lbrrnarn urna unidadc ao tnestno
tempo quc lutarn entrc si, o quc irnpulsiona o nloviment() c a
mudanEa dc todas as coisas. Ncrn a socicdadc socialista 6
rurna exccgdo. Na socicdadc socialista cxistcrn dois tipos de

contradig6cs sociais: contradig6es no scio do povo e
contradig6cs cutre nris e o inirnigo. Estcs dois tipos dc
contradig6es sociais sIo dc naturcza absolutarnente ditbrente,
e os rndtodos para resolv0-las devcm ser difbrcntes tambdrn.
Sua acertada soluglo lbrtalecerd crcscentemcnte a ditadura
do ploletariado, e consolidard c dcscnvolvcrd diariarncntc a

sociedadc socialista. Muitos rcconhccem a lci da Lrnidadc
dos contrdrios, por6m nAo seo capazes de aplici'r-la no estudo
c solugf,o dos prohlemas da sociedadc socialista. Ne_uarn-se
a rcconhcccr quc na socicdade socialista existcm contradigr-res
c que nela nlto s6 existcrn cclntradig6cs cntrc n6s e o inirniso
como tarnhirn contradig6cs no scio do povo, c nlo sabcrn
distinguir ncrn resolvcr dc rnancira accrtada estes dois tipos
dc contradiE6cs sociais; por isso Larnpouco podern resolvcr

com accrto o problcma da diradura do prolctariado.
2 - A socicdads socialista abarca um pcriodo hist6rico
rnuito longo. Nesta socicdade ainda cxistern classes. a Iuta
de classes c a luta entre o caminho do socialisrno c o do
capitalismo. A revolugdo socialista realizada s<i na frcnte
econdmica (na propriedade sobrc os meios de produglo)
nIo 6 suficicnte nem s6lida. E nccessdria adcrnais, urna
revolug6o soci

al i sta

complcta nas licntes pol itica e ideol<igica.

E necessiirio um periodo muito longo para resolvcr o
problema dc "quem vcncerd a qucm": o socialismo ou o
tt7
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capitalisrno nas lrcntcs Politicll c ideol(rgica. Para cotlseguir
o 6xito nftr hastatn utts dccOtrios. sc nccessitarao de cem a
ccntenas de anos. Qttallto 1l() tclllP(). rnais valc pl'epa[ar-se
para Llln pclfodo lnaior cluc tlln lncllor; quanto ao trabitllto,
rnais valc ctlnsidcrar prcl'crentcrncntc a tarel-a corno dif icil
do clue como l'iicil. Pcnsar c atuar dcsta rnaneira ri rnais
proveitoso c lreltos prejudicial. Sc esta situaElo nIo ti berr
corlpreerrclida, ou, se trao se ccltnprectlde ern absoluto, pode
chegar-sc ao mais gravc dos crros. Durants a ctapa histririca

do socialisrno Irai quc mantcr a ditadura do prolctariado e
lcvur al,d tl f itn a rcvoltrglo socialista, c s6 assirn se poderd
prevcnir a rcstauragio do capitalisrno, rcalizar a constrrlgao
sclciitlista c prcparar as condiqircs para a passagcm ao
col'l1Lu]l Slno.

3 - A ditadura do prolctariado cstri dirigida pcla classc
opcrirria c bascada na aliarlga dos opcriirios c dos catnponcses'
Signif ica cluc a classc opcriiria c o povo por cla dirigido

cxercern a c[itacltrra sobrc as classes rcacionltrias. os
rcaciondrios c tls clemcnLos quc rcsistcm is trirnslbrrnag6cs
c I constluEho s<lcialistirs. No scio do povtl sc prittica o
ccntralistn<l clctnocriitictl. Esta dcrnocracia trossa 6 a

dcrnocracia rr.rais arnpia, tttna dctnocracia que i irnptlssfvel
nutn Estado hr'rrguOs.
4 - Na rcvtlluElo c coustruEilo socialistas, 6 ncccssdrio
scguir a linha dc Initssas, rnobilizar com auddcia as Inassas e
cleseuvolvcr movimentos dc massas crn grande cscala' A linha

dc rnassas: "clas tnassas, para as massas".6 a linha

l-undarncrttal dc tlosso Partido ctn todos scus trahalhos' E
ncccssiirio tcr l'irrne confianqa na tnaioria do povo' ctn
prirnciro lugar na maioria das massas blisicas - os operdrios
e carnporlcscs. E ncccssdrio sabcr consultar as lnassas no

trabalho c rrlo scparar-se dclas jarnais. O autoritarislno e a
atitude dc hcnl'citor devctn scr combatidos. A livrc c l'ranca
exposiEao dc opinielcs c o atnplo dehltc slo utna irnportallte
lorrna dc luta revoluciorldria criada por nosso povo l1o oLll-so
dc sua lotrga luta rcvolucionirria, utna fbnna dc luta para
rcsolver, apoiarrdo-sc lrtls lrlassas populares, nas contradiErles
rro sei<l d<l povo c nas contrndigelcs cntre n6s c o inimigo'
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5 - Tanto na revoluglo socialista como na consLrugdo
socialista, 6 necessiirio resolvcr o problema dc cm quern se
apoiar, a quem ganhar e contra quem lutar. O proletariado e

sua vanguarda devem fazcr uma an6lise das classes da
sociedadc socialista, apoiar-se nas fbrEas dignas de toda
confianga que segucm com firmeza o caminho socialista,
ganhar a todos os aliados que sIo suscetfveis de serern
ganhos, e unir-se com as massas populares que formam
mais de 95%, da populag6o na luta comum contra os inimigos
do socialisrno. No campo, dcpois da coletivizaEdo da

agricultura. sd apoiando-se nos camponescs pobres e na
camada inf'erior dos camponcses m6dios, podc-sc consolidar

a ditadura do proletariado c a alianga dos opcriirios e dos
catnponeses. derrotar as lbrEas capitalistas csponl-ineas e
consolidar c arnpliar sem cessar as posigdes do socialismo.
6 - E necesstirio levar a cabo cxtensa e repctidamentc a
carnpanha de educaElo socialista na cidade c no carnpo. Nesta
campanha de educar continuamente o homem, deve-se saber
organizar as tbrgas de classes revoluciondrias, elevar sua

consci0ncia de classe, resolver de maneira acertada

as

contradig6es no seio do povo, e unir-se a todos aqueles que
sejam suscetfveis de serem unidos. Nesta campanha, devese desatar urna aguda luta, rcspondendo medida por medida,
contra as lbrgas capitalistas e t'eudais hostis ao socialisrno,

contra os latifundi6rios, carnponeses ncos, contrarevolucioniirios e direitistas burgueses, c contra os
malvcrsadorcs, deliaudadores e elemcntos degenerados, fhzer
liacassar seus ataques ao socialismo e translbrrnar a maiclria
deles em novas pessoas.
7 - Urna das tarefas lundamentais da ditadura do
proletariado consiste em desenvolver firmemente a economia

socialista. Guiados pela polftica geral de dcsenvolver

a

economia nacional com a agricultura como base e a ind[stria
como fator dirigente, devcmos modernizar gradualmente a
indfstria, agricultura, ci0ncia, ticnica c def'esa nacional. E
sobre a base do desenvolvimento da produgdo devernos
melhorar de maneira gradual e extensiva a vida das massas
populares.
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8 - A propriedade de todo o povo e a propriedade coletiva

sio duas formas da econclmia socialista. A passagem da
propriedade colctiva )r dc todo o povo, a passageln das duas
lbrmas de propriedade )r propriedade (nica de todo o povo,

6 um proccsso de desenvolvilnento bastante longo. A
propriedade coletiva por si sti tarnb6m lcill ulrl processo de
desenvolvimento: do inf'crior ao superior e do pequeno ao
grande. A cotnuna popular, criada pelo povo chinOs, d uma
Ibrrna de organizaglo apropriada para rcsolver o problema
da transig6o.
9 - Apolftica de "que se abram cem flores; que se rivalizem

cem escolas ideol6gicas" 6 uma politica que estimula o
progresso da arte e da ciOncia e o f'lorescimento da cultura
socialista. O cnsino dcve servir d polftica do proletariado,
deve combinar-se com o trabalho produtivo. Os trabalhadores
devem adquirir conhecimentos cientificos, e os intelectuais,
se incorporarem ao trabalho manual. Nos circulos cientiflcos,

culturais, artfsticos e educacionais, a luta por prolnover

a

ideologia proletiiria e destrr.rir a ideologia burguesa, 6 tamb6rn

uma longa e dspera luta de classes. Devemos lbrmar um
amplo ex6rcito de intelectuais da classe operdria clue sirvam
ao socialismo e que sejam "vermelhos e qualificados", isto
6, politicamcnte conscientes e prolissionalmentc id6neos, no
curso da revoluglo cultural c da prdtica rcvoluciondria da
luta de classes, na luta pela produglo e na experimentaElo
cientif ica.
l0 - E necessdrio atcr-se firlnemente ao sistcma da
participagdo dos quadros no trabalho produtivo coletivo. Os
quadros de nosso Partido e Estado sdo trabalhadores comuns
c ndo senhores que cavalgam sobre o povo. Participando no
trahalho produtivo coletivo, os quadros rnant6m os vfnculos
mais amplos, constantes e cstreitos coln o povo trabalhador.
Esta 6 uma grande medida de importincia fundamental do
sistema socialista e contribui para superar o burocratismo e
a prevenir o revisionistro e o dogmatismo.
I I - Ndo se deve aplicar de modo algum o sistema de

altas remuneraEdes ern rclagao a um pequeno nfmero de
pessoas. E necessiirio diminuir razodvcl e gradualmente, em
vcz de arnpliar, a distdncia entre os rendirncntos individuais
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dos funcioniirios do Partido, Estado, omprcsas c Cornunas
Populares c os das massas populares. E necessiirio cvitar
que os I'unciontirios desfrutem de privildgios abusando de
scu poder.
l2 - As fbrgas armadas populares dc urn pais socialista
devem estar sempre sob a direg6o do partido proletiirio e sob
a supervislo das massas populares, e manter eternamente a

gloriosa tradigdo do ex6rcito popular, a unidade entre o
exercito e o povo, a unidade entre oflciais c soldados. Devem
rlter-sc com llrrncza ao sistema de que todo oflcial servirii
corno soldado raso em intervalos regulares. Devern pratioar
a der-nocracia rro rnilitar, no politico e no econ6rnico. Ao
rncsrno tempo deve-se organizar e treinar amplamente as
mrlfcias e aplicar o sisterna de ter armado o povo em seu
conjr.rnto. O l'uzil deve estar sempre em mdos do partido e
do povo c 6 absolutarnente inadrnissivel que se convefta em
instrumcnto dc indivfduos arnbiciosos.
I 3 - Os 6rgf,os de seguranEa pfblica do povo devem

cstar scmpre sob a diregao do partido proletiirio e sob a
supervislo das massas populares. Na luta pela del'esa dos
l'ru[os do socialisrno e dos intercsses do povo, deve-se adotar
a polftica de apoiar-se nos esfbrgos combinados dos 6rgdos
de seguranga e das amplas massas populares para assim ndo
deixar escapar um s6 elemento lrau nem ultrajar nenhum

hornem bom. Os contra-revolucion6rios devem ser
reprimidos sempre que sejam encontrados e os erros devem
ser corrigidos assim que se descubra.
l4 - Quanto ) polftica exterior, 6 necessiirio ater-se com
toda flrrncza ao internacionalismo prolel"iirio e opor-se ao
chauvinismo dc grandc pot6ncia e ao cgofsmo nacional. O
carnpo sooialista 6 produt.o da luta do prolctariado
inl-crnacional e dos povos trabalhadores. O campo socialista
pcrtcnce n5o s6 aos povos dcls pafses socialistas, tnas tamb6rn
ao proletariado inLernacional e aos povos trabalhadores. Hii

quc levar realmente d priitica as consignas combativas:
"Proletiirios dc todos os pafscs. uni-vos!" e "Proletiirios e
nag6es oprirnidas de todo o mundo, uni-vos!"; lutar com
resolugdo contra a politica anticomunista. antipopular e
contra-rcvolucion6ria do imperialismo

e da re

aglo mundial
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apoiar e ajudar a luta rcvolucioniiria das classes e nag6es
oprimidas do mundo intciro. As relag6es entre os pa(ses
socialistas devcrn basear-se nos princfpios da independ6ncia
e da corrpleta igualdade c nos principios do apoio reciproco

e da ajuda mftua dentro do espirito do internacionalismo
proletdrio. Na construgdo, todo pafs socialista deve apoiarse prirrcipalmente em seus pr6prios esfbrgos. Se urn pais d5
r6dea solta ao egoismo nacional eln sua polftica cxterior e

inclusive trabalha com aff, para conluiar-se com
irnperialismo para repartir o mundo, esse pais dcgenera

o
c

trai o internacionalismo prolet6rio.

l5 - Corno vanguarda do proletariado,

o partido comunista

deve existir ao lado da ditadura do proletariado. O partido

cornunista 6 a lonna mais elevada de organizaqdo do
proletariado. O papel dirigente do proletariado se realiza
atrav6s da dirc96o do partido comunista. Em todo ccntro de
trabalho deve-sc aplicar o sisterna da diregdo do comit0 do
Partido. Durante o perlodo da ditadura do proletariado, o
partido proletdrio deve manter e desenvolver vinculos estreitos

com o proletariado e as grandes massas trabalhadoras,
conservar e lbrnentar seu vigoroso e stilo revolucion6rio. trterse corn firmeta ao principio de combinar a verdade universal

do rnarxismo-leninismo com a priitica concreta de sett
pr6prio pafs c perseverAr na luta contra o revisionismo, o
dogrnatismo c o oportunistno de todas as cores.

Ern virtude das lig6es hist6ricas da ditadura do
proletariado, o catnarada Mao Tsetung destaca:

"A luta de classes, a luta pela produqSo e a
experimentagio cientifica sio tr€s grandes movimentos
revolucion6rios para construir um poderoso pais
socialista. Estes movimentos constituem uma real
garantia de que os comunistas se verSo livres do
burocratismo e estarSo imunes contra o revisionismo e
o dogmatismo, e permanecerSo sempre invenciveis. S5o
uma garantia segura de que o proletariado ser6 capaz
de unir-se com as amplas massas trabalhadoras e
praticar uma ditadura democr6tica. Se, na aus6ncia
destes movimentos, estivesse permitido que surgissem
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os latifu nd i6rios, camponeses ricos, contrarevolucionSrios, elementos maus e ogros de todo tipo,
enquanto nossos quadros fechassem os olhos a tudo isto
e em muitos casos inclusive n6o distinguissem entre os

inimigos e n6s, mas sim colaborassem com eles

e

ficassem corrompidos e desmoralizados; se com isso
nossos quadros fossem arrastados ao campo inimigo ou
o inimigo lograsse colar-se em nossas fileiras, e se
muitos de nossos operirios, camponeses e intelectuais
fossem deixados indefesos perante as titicas brandas e
as t6ticas duras do inimigo, entSo ndo seria necess6rio
muito tempo, talvez s6 alguns anos ou uma d6cada, ou
vSrias d6cadas quando muito, para que ocorresse
inevitavelmente uma restaurag6o contra-revolucion6ria

em escala nacional, o partido marxista-leninista se
transformasse em partido revisionista ou partido
fascista, e toda a China mudasse de cor."3"
O camarada Mao Tsetung prop6e que, para assegurar
que nosso Partido e nosso pais n6o mudem de cor, devemos
ndo s6 ter uma linha e politica corretas, e sim tambdm preparar
e forjar dezenas de milhSes de continuadores da causa
revol uciondria do proletari ado.

O problema de preparar continuadores da causa
revolucioniiria do proletariado, no fundo, trata de se a causa
revolucioniiria marxi sta-lenini sta iniciada pelos revolucion6rios
a siga levando adiante,
se a diregIo de nosso Partido e Estado seguird nas mdos dos

proletiirios da velha geragSo tem quem

revoluciondrios prolet6rios, se nossos descendentes
continuardo marchando adiante pelo correto caminho tragado
pelo rnarxismo-leninismo, ou seja, se podemos precaver-nos
com 6xito contra uma repetigf,o do revisionismo de Kruschev

na China. Em uma palavra, trata-se dc um problema
importantissimo que at'eta o destino e a pr6pria existOncia de
nosso Partido e nosso Estado. Trata-se de um problema de
importdncia fundamental para a causa revolucion6ria do
re
Mao Tsetung, Comentilrio sobre "Sete bons documentos da provincia
de Chechiang acerca da participaEio dos quadros no trabalho manual",

9 de maio de I963.
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proletariado para cem, mil c inclusive dez mil anos. Inspirados
nas mudang-as operadas na UniSo Sovi6tica, os agoureiros
imperialistas pdem sua esperanqa da "evolu96o pacifica" na
terccira ou quarta geraglo do Partido chin€s. Tetnos de fazer
fracassar completamente este vaticinio irnperialista' Temos
que prestar atengdo, de cima abaixo, ampla e constantemente,

ao problema de preparar e lorjar continuadores da causa
revolucioniiria."

A obra acabada de calejados revisionistas
Mas. mais interessante e ilustrativo mesmo para vermos
eln que deu toda esta fanf arronada e malabarismos te6ricos
contra o maoismo,6 a publicagdo mais recente do revisionista
PCdoB, intitulada "Em def'esa dos trabalhadores e do povo
brasileiro - documentos do PC do Brasil de 1960 a 2000".

Abre-se a coletdnea com o "Duas concepg6es, duas

orientag6es pol(ticas" de Maurfcio Grabois e encerra-se com
"500 anos de luta...". Em anexo fiaz"Em defesa do Brasil,

da democracia e do trabalho", manitesto assinado por
" personalidades democrdticas" do pais, entre as quais alguns
dirigentes do PCdoB e que a publicaEdo diz ter tido "papeL
de rlestaque na sua elaboragdo". Trata-se de uma solene
gororoba antineoliberalismo do mais puro espfrito lilisteu
c(vico-patrioteiro que unitjcava a l'rente rinica do oportunismo
na oposiEdo ar FHC e que hoje se refestela (ou chafurda na
lama) na gerOncia do velho Estado. Sdo literalmcnl'c vctados
da publicaElo, o que de melhor o Partido Comunista do Brasil
chegou a tbnnular em sua histSria, cxatamentc o "Guerra
Popular, caminho da luta armada no Brasil" de 1969 e
"Grandes progressos na Revoluqdo Cultural"a(r de 1967'

Congresso (claro, incluida na
quando as resolug6es
coletdnea) centram seus ataques contra eles. Mas o que nos
parece de fato muito interessante e que na verdade rj o 6ltimo
documento de dita coletdnea, publicado em l'orma dc
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"Ap0ndice para referOncia", 6 destc ser, nada mais nada
mcnos, que

a

famosa "Declaraqdo de Margo de 1958"' contra

ensaio € <.la lavra de Pedro Pomar, destacado dirigente comunlsta
e membro do Comit€ Central do PCdoB.

r0 Este

94

a qual levantou-se a luta contra o oportunismo, pl'cparou-se

a cisdo de 1962 e que o primeiro documento da mesrna
coletdnea lem por alvo de ataque. O que jri em 1958, <r
rcvisionismo tormulava e que. de lbrma impressionantc
reflete ipsis litteris. iltsissima verbaat a posiglo dessa crosta
revisionista charnada PCdoB de Amazonas e Rabelo. servindo
de base hist6rica, de refbr6ncia e vig6ncia atual para a fusdo

dos revisionistas do PCdoB e PCB hoje. Este 6 o grande
encontro hist5rico de calejadns revisionistas, vinte anos
depois sob o espfrito da "Declaragdo de Margo de 1958".
Esta 6, entlm, a obra acabada de Amazonas e sua crftica
revisionista ao maofsmo.

ConclusSo
Durante muito tempo e at6 hojc, a opiniIo geral

e

particularmente no meio da esquerda, sobre a trajet6ria de
Amazonas no Partido Comunista do Brasil na l'ase que vai de
1962 (Reconstrugdo) atd o per(odo marcado pelo fim da
Guerrilha no Araguaia, 6 a de que ele e o PCdoB haviam
adotado o Pensamento Mao Tsetung como guia ideol6gico.
Hii quern os denomine maofstas nesta fase. Assim tratou a
reagSo ao langar suas hordas sanguindrias contra o partido,
os guerrilheiros e a populaE6o na regiSo do Araguaia para
dcstruir a "organizag6o subversiva de linha chinesa". O fato
6 que, aptls a ReconstruEdo de 1962, a diregdo do partido,
que ernbora jamais aceitara os fren6ticos ataques de Kruschev

a Stalin, nIo tinha maior clareza sobre o problema do
revisionismo moderno de Kruschev. Inclusive, como estd
registrado em vdrios depoimentos de participantes do
processo de Reconstrugdo, a diregdo do PCdoB procurou o
partido revisionista da URSS e o Partido Comunista de Cuba
na busca dc alinhamento internacional. Foi rechagada pe lo
Partido Cornunista da UniIo Sovi6tica (PCUS) que confiava
cntdo no grupo de Luis Carlos Prestes que consolidara a
posigf,o rcvisionista ditada por Moscou com o V Con-{rcssr.r
)t [1tsis litteris: (Latirn)

- corn as rresmas lctras, nos mestnos tcnnos,
tirl corno estii escrito. I p s is s inut t, e rba'. (Lalim) - com irs mesm issi tnas
palirvras, exatamente
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(1960) do partido e pelo Partido Comunista de Cuba que j6
se aliara com as Ligas Camponesas de Francisco Julilo e
posteriormente com a ALN de Carlos Marighela. 56 assim e
ap6s frustrada esta busca 6 que a diregdo do PCdoB procurou
o Partido Comunista da China (PCCh).
A adoglo pela diregdo do PCdoB das "id6ias do
Pensamento de Mao Tsetung" n6o foi muito al6m do aspecto
fbrmal e dogm6tico, pois nunca se aprofundou em seu estudo

e luta ideol6gica no partido em torno delas. Embora os
materiais de propaganda do partido naquele periodo tenham
aparentado muito essa adesio ela nunca foi uma quesEo
unAnime e tranqiiila no PCdoB. Aliiis, teve forte oposigdo na

forma de resist€ncia passiva todo o tempo. Nossas
investigagdes sobre os problemas da hist6ria do Partido

Comunista do Brasil nos levaram a concluir que o
dogmatismo, como forma de subjetivismo, tdo manifesto e
invariavelmente presente nas posig6es de Amazonas foi a
principal vertente que solapou o aprofundamento da luta

ideol6gica no PCdoB, luta necessdria e vital para

se

desenvolver uma linha correspondente i realidade concreta
do pais tomando como guia as verdades universais do
marxismo. Mais que isto, tal comportamento de Amazonas
o l'az portador dos desvios ideol6gicos do velho partido (antes

da Reconstruglo de 1962) de tipo subjetivista na forma de

dogmatismo e seu principal transmissor no processo de
Rcconstrug6o e adiante.
E isto tem enorme significado, pois este per(odo (de 1962,
Reconstrugdo a 1976, "Chacina da Lapa"), fbi o pcriodo de
toda a hist6ria do Partido Comunista do Brasil (desde sua

fundag5o em 1922) que verdadeiramente o partido se
constituiu de fato enquanto um partido comunista marxistaleninista. Como a essa 6poca o marxismo havia saltado a
uma nova e terceira etapa de seu desenvolvimento, a do
mao[smo, exigia-se de um verdadeiro partido comunista ser
marxista-lenini sta-maoista. Resqu icios do velho retbrmismo
e revisionismo se mantiveram embutidos no seio da diregdo
do partido impedindo o seu aprofundamento ideol6gico na
diregio do maoismo. Por fim, ap6s os epis6dios da Lapa
(dezembro de 1976), completando a eliminagdo fisica da
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rnaioria dos quadros revolucion:irios do parl.iclo.
soh o
cornando continuo de Amazonas. capil.ulou_sc
da linha
revolucioniiria da guerra popular, liquidando por
cornpleto ct
partido enquanto um partido comunrsta rnarxista-leninista
e

dando Iugar a utna outra organizagdo de carfter
revisionista
sob a continuidade da sigla pCdoB.
Nos artigos e ensaicls de Amazonas vortacros

r crftica

ao

rnaoisrno, conl'innado por entrevistas suas,
nao se cansou
de dcmonstrar quc as resist6ncias ao rnaofsmo no par.tido
(quer dizer, principalmcnte dele) eram jii
da ddcada ae tqOO.
Ele chegou a afirmar que a aproxi,.,ugao do pCdoB
com a
China teria sido por causa do I'inne combate que pCCh,
o

sob a lideranga do presidentc Mao, havia oposto
ao
revisionismo sovi6tico gerando muita simpatia
aos
revoluciorriirios cm todo o mundo, nada mais que isto.
Corno

jri virnos acirna. isto nio ocorrcu bem assim.
E a..ro qr"
partir do alinhamcnto com o pCCh

a

o

direglo do pCdoB tomou

contato com a luta dc combatc ao revisionistno
moderno
que se dava, naquela ipoca, i escala mundial
e participou
dela, sendo o partido atacado publicarnente pelo pCUS

na
sua carta de resposta i I'amosa .,Carta Chinesa,,
<jo pCCh{.
Jilr nos debates da latidica reunido c.lo Cornit6
Central clo

PCdoB de dezembro de l976ar, num reclamo
_qeral por

aprolundar o balanEo dos acontecrmentos no Araguaia, pedro
Pornar apresenLou consistente avaliaglo em que ressalta
o
valor da experiOncia, o curnprimento da decislo do partido

em buscar o carninho revolucioniirio da guerra popular,
o
herofsmo c espirito de sacrificio dos dirigintes e
militantes

do partido que para lii se deslocaram, o cslbrgo
e a integraglo
rr "Carta
chincsa"

- Trata-sc da "proposigoes

acerca da rinha gcrar do

nrovlr,ento cornunista internacionar". de r 4 cre junho de g63.
r
A cartzr
de resposta dos revisionistas sovidticos aos cornunistas

chineses,
organizag6es do parrido
e a todos os comunistas da Unifio Sovi6tica';. acusa o pCCh
de
divisionista por ter aliaclo corn partidos surgirJos na ruprura
interna de
partidos de diversos pafses. Ncste docurnento chega
rncsrn<l a destauar
no caso do Brasil o "grupo Amazonas-Crabois".
rr Trata-se
da reuniro do conrit6 Central do pCiloB que rbi cerca<ia
pclos 6rgdos dc repressio clo Estaclo e do rcgirne
rnilitar fascista, epis(rdio
conhecido corno "Chacina da Lapa".
intitulada de "Carta Aberta

cro

CC

cro

pCUS

irs
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coln os camponcscs, priiticas e condutas quc consagraraln
guerrilhciros respcito c adrniraEdo inapagiiveis na tnetn6ria
do povo de toda a rcgiiro. vcrdadc que nem mestno a contrapropaganda sistem6tica da rcaglo e a capitulaqlo que a direglo
de Amazonas imp6s ao partido p6de encobrir.
aos

Por6nr. a avaliaElo de Pomar 6 uma contundente
autocrftica que prop6e ao partido. Allrma nela que a causa
da dcrrota da gucrrilha n[o era de naturcza aPenas militar e
Lernporiiria como apresetltou o rclat<lrio de Angclo Arroyo,
mas sim dcvido a causa rnais geral, a problcrnas dc fundo, o

dc crro dc conccpgdo cotrl respcito i guerra popular. Na
verdadc, cste brilhantc documento que lbi rechagado pela
conduta autoritiria c golpista que Atnazonas imp6s ao partido
apris a morte dos principais quadros revoluciondrios do
partido. 6 um balango autocrftico que ndo sc limita aos
episridic-rs drarndticos do

Araguaia, em que fbrtnula claramerlte

qllc o quc sc aplicou no Aragtraia n6o fbi a concepEdo da
guerra pclpular prolongada. pois n6o se observou seus
prrncipios e prcccitos biisicos. E assirn uma vigorosa det'esa
da justcza da conccpglo da guerra popular como caminho
<.la revoluEdo brasileira. lsto remete objetivamentc ao problema
te6rico e ideol6gico do maofsmo no partido, particularmentc
na sua direEdo. Ou scja, que de l'ato o tnaoismo nunca fbra

compreendido e assutnido plenatnente no PCdoB, senlo
adotada urna ltrrma dogrniitica e superficial do tnestno.

NIo i qucstlo lncnos importantc como dcmonstrativo
do lbn6rneno do dogrnatisrno no partido a do cpis6dio relativo
ir VI Cont'er6ncia realizada e rn 1966. O docurnento centralal

da CorrlerOncia aprescntado pelo CtlmitO Central. do qual
Arnaz-onas cra dcstacado mcmbro, tbi duramente criticado
por qr.radros intcrmediiirios e de base do partido ondc expunha
erros grosseiros c de naturcza revisionista no rnanejo da teoria

revoluciondriaas. O dogmatismo da direEdo do PCdtlB lez

I

Triitir-sc <Jo jri rclerido "UniSo dos brasileiros para livrar o pafs da
crise. da ditadura e da antcrEil ncocolotlialista".
critica tbi sistctnatizlda no documento "Critica ao oportunisnro
c ao subjetivisrno da Uniiro dos hrasileiros para livraro pafs da crisc, da
ditadura c tJa atneaga ncocolonialista". Os purtidiirios da critica tbrarn
expulsos do pal'ticlo e posteriormente conlbrmaratn o Pzrrtido Comunista
do Brasil Ala Vclrr-rcllra.
r5 Esta
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o debatc cxpulsando estes militantcs do plrt iclo.
Ademais dc tclda a critica, coln a atitude scctiiria a dircgao
reclragar

do partido revelou toda sua incompreensAo sobre urna qucstao
essencial e dc prirnazia do maoismo, a que se ref'ere I luta
interna e como esta de ve ser rnanejada para tbrjar o partido
cornunista. a da luta de duas linhas.
O mito do PCdoB maofsta deve portar.rto ser debitadcr

muito rnais d conta da contra-propaganda da reaglo e da
opinido sectiiria dos adversiiricls no catnpo da esquerda d<r
clue por clualquer ess6ncia idcol6gica no partido. De l'ato
muitos no partido brigaram pcla concepgdo da guerra popular

prolongada c alguns documentos do partido do periodo o
cornprovarn. No entanto, a rapidcz com que se capitulou,
ap6s a derrota da experi6ncia do Araguaia. os rndtodos de
oondugdo da luta interna e de como outros procedilnentos
lbrarn utilizados para se livrar dc tudo cluc guardava identidadc
corn o rnaofsmo, sci rcvelarn o {ormalismo e superticialidade
com que csta ideologia fbi abordada pela dircglo do PCdoB c
o quanto de incompreensdo e rejeiglo a cla sempre cxistira

no scu seio. Por isto mesmo, a crftica de Amazonas ao
maofsmo, em primeiro lugar ndo tcm relagdo alguma coln
urna autocrftica de o ter assumido um dia. Em segundo,
como uma crftica oportunista f'eita para cncobrir uma posiglo
capitulacionista em relagdo h linha revoluciondria da guerra
popular, atravris da fraseologia pseudomarxista da lirrha dc
Hoxha. ti urna critica revisionista.
Ernbora nftl tenha custado rnuito a Amazonas lbrrnular
sua crftica "demolidora" do rnaofsmo, pois que, sornente
copiou o que lhc soprou nos ouvidos Hoxha, segurarnenlc
pensava ter passado tanto tempo tcndo-as por originais. Tal
crftica jii estava sistematizada desdc 1969, encornendada por
rezhuev : O.V ladi rni rov e V.Ri azantsev escrever am "Piigintrs
da biogral'ia politica de Mao Tsetung" e F. Korrstantinov, e
M. Sladkovski, "Crfticas irs conccpg6cs lilosSf icas de Ma<r
B

Tse-tung", 1973 (Instituto do Extremo Oriente da Academia
de Ci€ncias da URSS). Por curiosidade vale mesmo a pena
dar uma olhadcla c constatar a identidadc. Agora que os

revisionistas vdo se acoitando todos num s6 covil, os
seguidores dc Arnazonas, Rabelo e cia. e os dernais
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revisionistas de PCB, PCML, PCR, etc., t6m porque

se

preocupar. Podem tremer senhores revisionistas, o maoismo
avanga para ser mando e guia da revolugdo mundial e esta
ndo pode, inevit6vel e impreterivelmente, deixar de passar
pelo Brasil !
Abaixo o revisionismo, o dogmatismo e todo o oportunismo!
Viva Marx, Engels, Lenin, Stalin e o Presidente Mao!
Viva o mamismo-leninismo-maoismo!
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