
1 
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 Nos anos 1960/70, o grupo de intelectuais próximos ao PCB (Partido Comunista 

Brasileiro) ou organicamente a ele ligados, que viria a se autodenominar de 

“renovadores”, sofreu em certa medida a influência de três fatores: 1) um primeiro contato 

com os escritos de Georg Lukács e a tese da “via prussiana”; 2) a leitura de alguns textos 

de Antonio Gramsci e a adesão à sua tese da “revolução passiva”; e 3) a influência das 

teses eurocomunistas.1 Suas leituras desses autores ficariam marcadas, em maior ou 

menor grau, pela forte presença de ideias liberais nos setores oposicionistas da sociedade 

brasileira; sociedade em que as tradições autoritárias das classes dominantes impediram 

durante muito tempo a difusão das obras dos fundadores do marxismo.  

 Em março de 1970, o Comitê Estadual (CE) do PCB da Guanabara lançou 

documento, escrito por Armênio Guedes, mais tarde reconhecido como um dos 

iniciadores do movimento “renovador” desse partido e um dos seus principais 

formuladores. Foi considerado um documento seminal por muitos “renovadores” e vários 

analistas, pois teria dado início a essa corrente de comunistas que passaram a pensar a 

democracia (sem adjetivos) – para alguns a democracia política –, como o objetivo 

principal de sua política, inclusive como o caminho necessário para o socialismo no 

Brasil.2  

Um mês após o lançamento dessa “Resolução”, suas principais teses foram 

reproduzidas em documento do Comitê Central (CC) do PCB. Em ambos os documentos 

era deixada de lado a estratégia revolucionária definida pelo partido, restringindo a ação 

 
*Publicado como capítulo em SECCO, Lincoln e PERICÁS, Luiz Bernardo (org.). História do PCB. Cotia, 

SP, Ateliê Ed., 2022, p. 201-212. 

1 Ver, por exemplo, RAMOS, Carlos Alexandre. A democracia no pensamento político dos comunistas 

brasileiros (1979-1987). (Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência 

Política da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013), p. 146.  

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/962   

2 “Documento: Resolução Política do CE da Guanabara do PCB (março de 1970)”, Temas de Ciências 

Humanas, nº 10, Livraria Ed. Ciências Humanas, São Paulo: 1981, p.71-91. 
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dos comunistas à luta contra a ditadura e pela formação de uma frente antiditatorial. Tal 

coincidência de posições seria reveladora das relações, marcadas por aproximações e 

afastamentos, posteriormente consolidados no CC entre os “renovadores” e a maioria 

vacilante e inconsequente da direção partidária - o chamado “pântano” -, termo cunhado 

por V.I. Lênin em relação aos setores de “centro” nos partidos políticos.3 

O movimento “renovador” iniciado no Rio de Janeiro foi, em grande parte, 

desarticulado logo no início devido à violenta repressão policial que se abateu sobre a 

direção partidária nesse estado e em particular pela necessária saída do país de A. Guedes, 

localizado por agentes do Departamento do Estado dos EUA. 

Nos anos 1970, período em que o CC do PCB fora forçado pela perseguição 

policial a funcionar no exílio europeu, São Paulo passaria a ser o principal centro de 

atuação dos chamados “renovadores”. A partir de 1976, sob a liderança do médico David 

Capistrano Filho, os partidários dessa corrente estiveram à frente da reorganização do 

partido nesse estado, após a sua desarticulação levada a cabo pela repressão movida pela 

ditadura contra os comunistas. A direção do PCB fora liquidada e sua militância 

profundamente golpeada. A Comissão Estadual de Reorganização do PCB de São Paulo 

então formada ficaria composta por um pequeno grupo de intelectuais “renovadores”, 

entre os quais, nas palavras de Gildo Marçal Brandão, David Capistrano Filho “iria se 

tornar seu principal dirigente; e em seguida, a cabeça política do que se convencionou 

chamar (inadequadamente) de “eurocomunismo” no Brasil”.4 Ao lado de David 

Capistrano Filho, o secretário político, estava, Marco Aurélio Nogueira, assim como 

alguns outros “renovadores” que posteriormente seguiriam, muitas vezes, caminhos 

divergentes.5  

 
  3  PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: Ed. Boitempo, 2015, 

p.427-30; 468-69. 

  4 BRANDÃO, Gil Marçal. “Meu amigo David Capistrano”, in BRANDÃO, G.M.; COELHO, S. (org.). 

Gildo Marçal Brandão: itinerários intelectuais. São Paulo: Editora Hucitec, 1999, p. 247; apud SILVEIRA, 

Marcos Paulo de Lucca. Intelectuais e a questão da democracia no Brasil: um estudo a partir da revista 

Presença. (Dissertação de Mestrado apresentada à FFLCH da USP, São Paulo, 2012), p. 112. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-26032013-111700/pt-br.php 

  5 SILVA, Marcelo Fontenelle e. “Entrevista com Marco Aurélio Nogueira: intelectuais e comunistas no 

Brasil da redemocratização”, Agenda Política: Revista de Discentes de Ciência Política da Universidade 

Federal de São Carlos, volume 9, nº 1, jan.- abril, 2021, p. 338-56; ver p. 342-44. 

   https://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/595; FERREIRA DE 

MOURA, Milce. A questão democrática no contexto da crise orgânica do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB): 1979-1987. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação da Universidade 

Estadual Paulista “João de Mesquita Filho”, Faculdade de Educação e Ciências – UNESP, Marília, 2005), 

p. 79.  https://repositorio.unesp.br/handle/11449/88793 
 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-26032013-111700/pt-br.php
https://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/595;%20FERREIRA
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/88793


3 

 

Enquanto isso, o CC reorganizado no exílio atravessava um período de grandes 

turbulências, provocadas por divergências que não eram novas, mas haviam se tornado 

mais sérias e mais explícitas. Luiz Carlos Prestes, o secretário-geral do PCB, desde 1958 

fazia restrições à “Declaração de Março” daquele ano, embora esse documento, que fora 

fruto de um acordo político, tivesse contado com o seu apoio para ser aprovado pela 

direção partidária, com vistas a enfrentar a crise em sua militância resultante das 

denúncias contra Stalin feitas no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética 

(PCUS).6  

Entre outras questões, era grande a preocupação de Prestes com um certo 

abandono dos objetivos revolucionários do partido, implícito na “Declaração de Março”, 

apontando o perigo de uma “tática reformista, que nos colocaria a reboque da burguesia”. 

Em artigo publicado em “Voz Operária” na mesma ocasião, ele escreveu: “A crítica 

superficial de nossos erros políticos pode conduzir agora ao erro oposto, à preocupação 

exclusiva com o movimento que se processa gradualmente, abandonando a meta 

revolucionária da classe operária.”7  

A preocupação do Secretário-geral do PCB era justificada, pois esse documento 

se tornaria um ícone de muitos “renovadores”, para os quais ele inaugurara um novo estilo 

de atuação dos comunistas que, segundo suas próprias palavras, teriam passado a “fazer 

política”. Raimundo dos Santos, ao comentar a “Resolução do CE da Guanabara” de 

março de 1970, que teria seguido o caminho “renovador” iniciado pela “Declaração de 

Março”, dizia tratar-se de um “texto expressivo do exemplo brasileiro de um partido 

revolucionário – o PCB – que se converte em partido da política”, ou seja, que transita de 

“partido revolucionário a partido com vocação para a política”.8 De acordo com tal 

concepção, lutar pela revolução e tentar construir as forças capazes de levá-la a bom termo 

não seria uma atividade política. Na realidade, para os “renovadores”, “fazer política” 

consistia em realizar entendimentos no meio político e privilegiar a atuação junto aos 

 

 

 
6 PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: Ed. Boitempo, 

2015, p. 313. 
7 Ibidem, p. 319. 
8 Cf. SANTOS, Raimundo. “A defesa da política nos anos de chumbo”, in PENNA, Lincoln de Abreu 

(org.). Manifestos políticos do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: e-papers, 2008, p.303-7. 
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setores burgueses em detrimento do trabalho de organização e mobilização dos 

trabalhadores. 

Em documento de março de 1981, assinado pela Comissão Estadual de 

Reorganização do PCB/SP, liderada pelos “renovadores”, afirmava-se que nos anos 70 o 

PCB em São Paulo “optou claramente por fazer política, sendo a única das correntes de 

esquerda a manter essa opção com coerência e constância.”9 Raimundo dos Santos, um 

dos fiéis defensores da “Declaração de Março” escrevia que esse documento significou 

na prática o reencontro do PCB com a capacidade de fazer política, a valorização dos 

processos políticos, das instituições democrática, etc.10 O mesmo autor acrescentou:  

[...] surgia no PCB, cada vez mais visível, uma corrente logo conhecida como 

corrente renovadora, que começou a defender abertamente a democracia (sem 

adjetivos) como valor histórico-universal, numa complicada tentativa de 

substantivação da política pecebista para os novos tempos. Não articulados 

organicamente, mas portadores de um conjunto de ideias-chave compartilhadas, 

esses militantes, até meados dos anos 80, marcaram presença no PCB, ora 

servindo como “espantalho eurocomunista” para o setor conservador, a justificar 

o “centrismo auto-reprodutivo” da ala pragmática do Comitê Central; ora 

servindo as suas ideias como base para que esse núcleo majoritário pudesse dotar 

o PCB de uma orientação mais eficaz no novo período de transição democrática.11 

 

No exílio havia duas questões principais que levaram Prestes ao confronto com a 

maioria do CC. Prestes considerava que, diante das transformações por que passara o 

capitalismo no Brasil, estava superada a estratégia nacional e democrática da revolução 

em duas etapas adotada de longa data pelo PCB, de acordo com a qual seria necessário  

liquidar a dominação imperialista e a presença do latifúndio para assegurar o 

desenvolvimento autônomo do capitalismo nacional e criar assim as condições para a 

revolução socialista. Enquanto isso os dirigentes do partido, aferrados à defesa 

 
9 “PCB/ SÃO PAULO: DEZ ANOS DE POLÍTICA. O FUTURO IMEDIATO”. In. PCB: vinte anos de 

política (1958-1979) (documentos). São Paulo: LECH – Livraria Ed. Ciências Humanas Ltda., 1980, p. 

169-77; cf. p. 170. 
10 SANTOS, Raimundo. Modernização e política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, UFRRJ, 1996, p. 

35; apud MOURA, Milce. A questão democrática no contexto da crise orgânica do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB): 1979-1987. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação da 

Universidade Estadual Paulista “João de Mesquita Filho”, Faculdade de Educação e Ciências – UNESP, 

Marília, 2005), p. 29. https://repositorio.unesp.br/handle/11449/88793 

11 SANTOS, Raimundo.  O pecebismo inconcluso: escritos sobre ideias políticas. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Rural, 1994, p. 37. 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/88793
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corporativa do status quo dessa direção, se recusavam de maneira categórica a rever essas 

teses aprovadas mais uma vez no último congresso partidário.12 

Havia também a chamada “questão democrática”, ou seja, o caráter da democracia 

a ser defendida pelos comunistas e por cuja implantação deveriam empenhar-se na luta 

contra a ditadura militar. Enquanto a maioria do CC restringia-se à defesa de uma 

transição “evitando tensões” do regime militar ao estado de direito da democracia 

burguesa pré-existente no Brasil, Prestes considerava que os comunistas deveriam lutar 

por uma democracia mais avançada – uma “nova democracia” nas suas palavras - que 

pudesse abrir caminho para transformações mais profundas da sociedade brasileira, rumo 

ao socialismo: 

A conquista de um regime democrático não deverá significar [...] uma simples 

volta ao passado. A frágil e vulnerável democracia de 1964 não corresponde mais 

aos anseios do povo. A luta de todos os patriotas e democratas só pode ser pôr 

fim a derrota definitiva do fascismo e a inauguração de uma nova democracia, 

que assegure amplas liberdades para o povo, uma democracia econômica, política 

e social, que possibilite a solução dos problemas nacionais mais graves e 

imediatos.13 

 

A seguir, Prestes esclareceu o conteúdo dessa “nova democracia” por ele proposta: 

Trata-se da conquista de uma democracia que seja estável, que impeça a volta do 

fascismo. Para isso, a nova democracia terá que tomar medidas que limitem o 

poder econômico dos monopólios e dos latifundiários e que se orientem no 

sentido de sua completa liquidação. [...] A nova democracia deverá ser o regime 

estabelecido por um governo das forças da frente única patriótica e antifascista, 

abrirá caminho para as profundas transformações de caráter democrático e anti-

imperialista, já hoje exigidas pela sociedade brasileira.14 

   

Para o êxito de tal objetivo, o secretário-geral do PCB enfatizava a necessidade de 

concentrar os esforços da militância comunista na organização e na mobilização dos 

trabalhadores, numa posição oposta à dos defensores de “fazer política”, ou seja, de 

concentrar a atuação dos dirigentes do partido nos entendimentos com os políticos da 

burguesia liberal. 

Palco de tais divergências, a direção do PCB no exílio ficaria dividida entre 

Prestes (e o pequeno grupo que o apoiava) e a maioria do CC, o “pântano”, que oscilava 

 
12 Cf. PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: Ed. Boitempo, 

2015, p. 412-20, 446-47. 
13 “Manifesto de Prestes” (29 out. 1974), Voz Operária, suplemento, n. 118, dez. 1974. 
14 Idem. 
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e buscava a conciliação entre as posições do secretário-geral e do grupo simpático ao 

eurocomunismo composto apenas por Armênio Guedes, um dos pioneiros do movimento 

“renovador”, e Zuleika Alambert.15  

Guedes era respaldado pela Assessoria do CC, por ele criada, composta por 

alguns “renovadores” exilados na Europa como Carlos Nelson Coutinho, Leandro 

Konder, Mauro Malin, Ivan Otero Ribeiro, Antônio Carlos Peixoto, entre outros. Tratava-

se de um grupo de intelectuais cujas teses “renovadoras” estavam em consonância com 

as posições eurocomunistas então em moda, oriundas principalmente do Partido 

Comunista Italiano. Em particular, coincidiam na defesa de uma democracia sem 

adjetivações como caminho para o socialismo - uma leitura tendenciosa e deturpadora das 

ideias de A. Gramsci. O artigo de C. N. Coutinho, publicado em 1979, intitulado “A 

democracia como valor universal”, foi expressão desse movimento “renovador” 

influenciado pelas teses eurocomunistas e obteve grande repercussão junto à 

intelectualidade de esquerda no Brasil, embora o mesmo não ocorresse fora dos meios 

intelectuais, ou seja, no conjunto da militância partidária.16 

A comparação de certos documentos do CC do PCB no exílio (1976-1979) e 

logo após seu regresso ao Brasil (1979), nos quais os “renovadores” encabeçados por A. 

Guedes e a Assessoria conseguiram impor algumas de suas teses, com os escritos 

produzidos pelos “renovadores” da Comissão de Reorganização do PCB/SP no mesmo 

período (1976-1981) evidencia inegáveis coincidências, embora a predominância dos 

“renovadores” no CC por vezes fosse abafada pela conciliação com o grupo de Prestes 

praticada pelo “pântano”, numericamente majoritário.17  

Entre tais coincidências, destacava-se a defesa da democracia sem adjetivações, 

ou seja, da “democracia política” burguesa como objetivo a ser conquistado com o final 

do regime militar através de um processo de negociação com as lideranças da burguesia 

liberal e, inclusive, com setores militares. Tal concepção se coadunava com a ideia de 

“fazer política”, amplamente prestigiada pelos setores simpáticos aos “renovadores”. No 

 
15 Cf. PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: Ed. Boitempo, 

2015, p.468-69. 
16 COUTINHO, Carlos Nelson. “A democracia como valor universal”, Encontros com a Civilização 

Brasileira, v. 9. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 

  17 Cf. PCB: vinte anos de política (1958-1979) (documentos). São Paulo: LECH – Livraria Ed. Ciências 

Humanas Ltda., 1980; e O PCB em São Paulo: documentos (1974-1981). São Paulo: LECH – Livraria Ed. 

Ciências Humanas Ltda., 1981. 
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empenho por esses objetivos postulava-se a “unidade partidária” em torno das resoluções 

aprovadas no VI Congresso do PCB (1967), unidade que só poderia ser alcançada tendo 

como base uma política correta, em sintonia com as transformações em curso no país, 

algo que naquele período comprovadamente inexistia.  

O apelo à convocação de uma Assembleia Constituinte sem condicioná-la à 

prévia derrota da ditadura, conforme era proposto por Prestes, configurava outra 

coincidência entre as posições “renovadoras” por vezes vitoriosas no CC e as teses 

presentes nos documentos dos “renovadores” paulistas e de alguns dos seus 

remanescentes no Rio de Janeiro. David Capistrano Filho, dirigente não só da Comissão 

de Reorganização do PCB em São Paulo, mas também fundador e redator do jornal “Voz 

da Unidade” - criado pelos “renovadores” paulistas e depois adotado pelo Comitê Central 

do partido – escrevia ser um “falso problema” a discussão de Constituinte com ou sem 

João Figueiredo, o ditador de plantão naquele momento.18  

Na opinião de Prestes, uma Constituinte convocada sob a ditadura seria 

manipulada pelo ditador de plantão e os setores militares dominantes. Seria, portanto, 

uma capitulação diante das lideranças burguesas liberais dispostas a um entendimento 

sem princípios com a ditadura. Segundo o secretário-geral do PCB, os comunistas 

deveriam lutar pela derrota da ditadura como condição prévia à convocação de uma 

Constituinte efetivamente livre e democrática, em correspondência aos interesses da 

maioria do povo brasileiro: 

Sou contra a convocação de uma Assembleia Constituinte com Figueiredo. 

Enquanto não houver liberdade de organização para todas as correntes políticas, 

não é possível convocar uma Assembleia Constituinte que seja capaz de 

representar efetivamente a vontade da nação e possa decidir soberanamente sobre 

os destinos do país.19 

 

 A seguir Prestes definiu as condições necessárias para tal convocação: 

 
A revogação das leis de exceção, não apenas a Lei de Segurança Nacional, mas 
as próprias salvaguardas constitucionais, que permitem ao Poder Executivo 

decretar o estado de emergência sem consulta ao Parlamento, [...] assegurar o 

direito de greve para os trabalhadores, a independência sindical do Ministério do 

Trabalho, livre organização de partidos políticos de todas as correntes de 

opinião.20 

 
18 CAPISTRANO FILHO, David. Voz da Unidade, v. 34, 21 a 27 nov. 1980; apud RAMOS, Carlos 

Alexandre. A democracia no pensamento político dos comunistas brasileiros (1979-1987). (Tese de 

Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 2013), p. 207.  https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/962  

19 JORNAL DO BRASIL, Rio de Janeiro, 24 out. 1979, reproduzida em MORAES, Dênis (org.). Prestes 

com a palavra. Campo Grande: Letra Livre, 1997, p. 233-7. 
20 Idem. 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/962
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Da mesma maneira, a legalização do Partido Comunista provocava divergências 

entre Prestes e a maioria do CC, uma vez que tanto o “pântano” quanto os “renovadores” 

no exílio consideravam possível sua conquista sem a derrota prévia da ditadura,21 atitude 

que, de acordo com o secretário-geral, significaria aceitar um entendimento espúrio com 

o regime militar: 

A ditadura jamais concederá a legalidade sem luta. O que ela tenta, nesse 

momento, é forçar o PCB a um acordo. Acordo este que significaria um 

compromisso com a ditadura, incompatível com o caráter revolucionário e 

internacionalista do PCB, compromisso que o colocaria a reboque da burguesia e 

a serviço da ditadura, e inaceitável, portanto, à classe operária e a todos os 

verdadeiros comunistas.22 

 

 Os “renovadores” de São Paulo também postulavam a legalidade do PCB sem 

condicioná-la à eliminação prévia da ditadura.23   

Com a aprovação da anistia, em agosto de 1979, a volta dos exilados ao país e o 

acirramento dos conflitos no âmbito do CC do PCB, Luiz Carlos Prestes, convencido de 

que a direção partidária abandonara os objetivos revolucionários do partido, lançava a 

“Carta aos Comunistas” (março/1980) – documento de denúncia desse abandono, cuja 

evidência tornara-se inquestionável.24  

Diante da posição assumida por Prestes, a aliança entre os “renovadores” de São 

Paulo e os da Assessoria (de regresso ao Brasil) e o “pântano” sairia momentaneamente 

reforçada no combate ao secretário-geral, acusado de divisionismo contra a unidade do 

partido e desrespeito aos seus estatutos. A bandeira da unidade sem princípios era 

retomada contra Prestes. Em documento dos “renovadores” paulistas afirmava-se que o 

“prestismo” era a ideologia do golpismo.25 A aliança dos “renovadores” com o “pântano” 

tornou-se pública com a edição em São Paulo do semanário “Voz da Unidade”, órgão 

central do PCB; um dos seus fundadores foi David Capistrano Filho e vários 

 
21 PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: Ed. Boitempo, 

2015, p.487-88. 
22 PRESTES, Luiz Carlos. Folha de S. Paulo. São Paulo, 26 mar. 1980, p. 5. 
23 Cf. O PCB em São Paulo: documentos (1974-1981). São Paulo: LECH – Livraria Ed. Ciências Humanas 

Ltda., 1981. Ver, por exemplo, p. XI, 35, 47-50, 53; 57; 62; etc. 

24 PRESTES, Luiz Carlos. Carta aos comunistas. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980; Cf. PRESTES, Anita 

Leocadia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: Ed. Boitempo, 2015, p.485-97. 
25 O PCB em São Paulo: documentos (1974-1981). São Paulo: LECH – Livraria Ed. Ciências Humanas 

Ltda., 1981, p. 205-6; 212, 220, 222, 227. 
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“renovadores” compunham a redação, inclusive Armênio Guedes, que dirigira no exílio 

o seu congênere “Voz Operária”.  

Em maio de 1980, “Voz da Unidade” anunciou a formação do Coletivo de 

Dirigentes Comunistas – nova designação do CC do PCB – e a escolha de Giocondo Dias 

para seu coordenador, pois Prestes, rompido com a direção partidária, não atendera a 

sucessivas convocações do órgão dirigente máximo para discussão. Foi declarada a 

vacância do cargo de secretário-geral do CC do PCB, mas, ao não adotar nenhuma medida 

punitiva, a direção partidária buscava a reconciliação com Prestes, cuja presença era 

fundamental para a unidade e o prestígio dessa direção. 

Nesse período de maior aproximação entre o “pântano” e os “renovadores”, a 

direção do PCB esteve abertamente comprometida com o sindicalismo atrasado e 

manipulado pelo Estado e os patrões liderado por Joaquim dos Santos Andrade, o 

Joaquinzão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e por seu sucessor Luiz Antônio 

de Medeiros, e mostrou-se empenhada no combate à Oposição Sindical, cuja política, 

apoiada por Prestes, era vista como “esquerdista”.  

O “pântano”, sob a direção de Giocondo Dias, mantinha o controle da máquina 

partidária e, uma vez constatado o afastamento definitivo de Prestes, não estava disposto 

a admitir a ascensão aos cargos de direção do partido dos intelectuais “renovadores”. 

Ainda em 1980, Armênio Guedes fora afastado da Comissão Executiva do Coletivo de 

Dirigentes Comunistas; posteriormente os “renovadores” seriam afastados da redação de 

“Voz da Unidade”, entregue aos representantes do “pântano”. Em setembro de 1983, 

houve a destituição de onze dirigentes do Coletivo Estadual de São Paulo, seguida pelo 

rompimento do Coletivo de Intelectuais do Rio de Janeiro, incluindo Armênio Guedes. 

Os “renovadores” estavam definitivamente excluídos das fileiras do PCB, cuja direção 

ficara entregue aos remanescentes do “pântano” e mais alguns elementos atraídos pelo 

grupo encabeçado por Giocondo Dias. 

Diante dessa exclusão, os “renovadores”, iriam se rearticular em torno da criação 

da revista “Presença” (1983 – 1992), concebida sob a inspiração da tese de Carlos Nelson 

Coutinho da “democracia como valor universal” e sob a liderança de David Capistrano 

Filho, que em artigo publicado no primeiro número da revista afirmava que os comunistas 

deveriam subordinar seus interesses à luta pela “democracia política”.26 “Presença” foi 

 
26 CAPISTRANO FILHO, David. Presença, n. 1; apud SILVEIRA, Marcos Paulo de Lucca. Intelectuais e a 

questão da democracia no Brasil: um estudo a partir da revista Presença. (Dissertação de Mestrado 
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editada no início em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, com a participação de 

numerosos intelectuais “renovadores”, cujas posições nem sempre seriam coincidentes. 

O caráter pretensamente teórico da publicação parece ter contribuído para o afastamento 

de David Capistrano Filho, tudo indica mais preocupado com a atuação prática no 

movimento popular e sindical. 

A partir de janeiro de 1984, por iniciativa de David Capistrano Filho e João 

Guilherme Vargas Netto, é criado em São Paulo o jornal a “Esquerda” com o subtítulo 

“democracia rumo ao socialismo”.27 Sua direção era exercida por uma “Coordenação 

Política de a Esquerda” e, embora a orientação política continuasse essencialmente a 

mesma que fora adotada pelos “renovadores”, havia nas matérias publicadas em suas 

páginas (1984-1986), a preocupação de orientar os leitores a uma maior atuação direta no 

movimento popular e sindical. Mas a direção de a “Esquerda” continuava, ainda em junho 

de 1984, a apoiar no movimento sindical o grupo “pelego” de Joaquinzão nas eleições do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, acusando a Oposição Sindical de “uma prática 

sindical sem grandeza, sectária, partidária e divisionista”28.  

Em 1986, a “Esquerda” deixa de circular e alguns de seus dirigentes, inclusive 

David Capistrano Filho, ingressam no PT, afirmando que reconheciam na sua proposta 

partidária “uma consistente intimidade com as lutas das massas trabalhadoras, urbanas e 

rurais”, assim como “uma orientação anticapitalista, de luta pelo socialismo”29 - algo 

extremamente questionável do ponto de vista de uma concepção revolucionária 

consequente, baseada nas teses fundamentais do marxismo. 

O movimento “renovador” fora excluído do PCB e não se firmara como um 

grupo independente.  Durante os anos 1980 o PCB sobreviveu, decadente e adesista ao 

Governo, dirigido pelos remanescentes do “pântano”, cujo controle da máquina partidária 

lhes permitiu garantir nos congressos partidários até 1992 a reeleição ao CC. Nesse ano 

ocorreu a cisão encabeçada por Roberto Freire com a fundação do Partido Popular 

Socialista (PPS) e a manutenção da sigla do PCB por um grupo minoritário de militantes, 

 
apresentada à FFLCH da USP, São Paulo, 2012), p. 107. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-26032013-111700/pt-br.php 

 
27 Ibidem, p. 108. 
28 “Estamos com a chapa 1 dos metalúrgicos de São Paulo”, A Esquerda, n. 10, 7 a 21 jun. 1984; in   

CAPISTRANO FILHO, David; SANTOS, Ubiratan de Paula; ALTMAN, Breno (org.). Há o que fazer: a 

esquerda na Nova República. São Paulo: Ed. Hucitec, 1986, p. 127-8. 

29 CAPISTRANO FILHO, David; SANTOS, Ubiratan de Paula; ALTMAN, Breno (org.). Há o que fazer: 

a esquerda na Nova República. São Paulo: Ed. Hucitec, 1986, p. 16. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-26032013-111700/pt-br.php


11 

 

entre os quais havia alguns membros do CC que fora coordenado por Giocondo Dias e 

Salomão Malina, conhecidos articuladores do “pântano”.  

Se a “democracia política” como caminho para o socialismo fracassou na Itália e 

no continente europeu, dando lugar ao avanço de correntes políticas autoritárias e 

neofascistas, no Brasil, uma sociedade marcada por gritantes desigualdades sociais e 

classes dominantes particularmente violentas, uma sociedade tradicionalmente 

excludente da maioria da população, com mais razão esse caminho se revelaria fadado ao 

fracasso. Apostar em um processo de permanente ampliação da “democracia política”, ou 

seja, da democracia representativa burguesa, que poderia, através da acumulação de 

forças chegar à conquista do socialismo, não passou de uma utopia fora da realidade e de 

uma enorme ilusão na possibilidade de, nas condições brasileiras, obter soluções pacíficas 

nos conflitos cada vez mais sérios entre os donos do capital e os trabalhadores. 

 

xxxxxxxxxx 
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