
www.renatodias.online

U ma greve geral para as fá-
bricas, a área de comércio 
e os transportes públicos. 

São Paulo, 1917. República Velha. 
Sob a influência anarquista. Da li-
turgia de Mikhail Bakunin. Uma he-
rança das imigrações espanhola e 
italiana. Apenas cinco anos depois, 
em 25 de março, de 1922, em Ni-
terói, Rio de Janeiro, o Partido Co-
munista do Brasil [PCB] é fundado. 
Por nove operários. A sigla vira logo, 
logo a seção brasileira da Terceira 
Internacional. O Komintern. Mário 
Pedrosa, jornalista e crítico de arte, 
de formação enciclopédica e cultu-
ra iluminista, cria o Grupo Bolchevi-
que-Lenine [GBL]. Um adepto das 
ideias de Liev Davidovich Brons-
tein. ‘Nom de guerre’ Leon Trotski. 
Um dos líderes, ao lado de Vladimir 
Ilich Ulianov, codinome Lênin, da 
Revolução Russa, de 26 de outubro 
ou 7 de novembro de 1917. No ve-
lho império pós-czarista. É um dos 
temas que o novo livro-reportagem 
do jornalista e sociólogo, especialis-
ta em Políticas Públicas, mestre em 
Direito e Relações Internacionais, 
aluno extraordinário do Doutorado 
em Psicologia Social, Renato Dias, 
52 anos, lança, hoje, no mercado 
editorial. De autopublicações. De li-
nhagem independente. Uma edição 
de luxo. Com capa de colecionador. 
O produto é plastificado. Higieniza-
do com álcool-gel e água sanitária. 
Em tempos de Covid-19.

A tentativa de 
unidade, celebra-
da por operário 
e camponeses, 
em perspecti-
va de alianças, 
leva à criação 
do Bloco Ope-
rário e Campo-
nês, o BOC, em 
1927, que obteve 
uma performan-
ce relevante na 
dispu-

ta eleitoral. A Coluna Miguel Cos-
ta-Luiz Carlos Prestes inicia-se em 
1925, percorre 26 mil quilômetros, 
e é encerrada, no ano de 1927. A Re-
volução de 1930, liderada pelo gaú-
cho de São Borja, Getúlio Vargas, é 
deflagrada e sepulta a República Ve-
lha. A Frente Única Antifascista, sob 
a hegemonia moral e intelectual dos 
trotskistas, em São Paulo, expulsa 
os fascistas da Ação Integralista, de 
Plínio Salgado, em 1934. Fascistas 
não correm, voam, ironias da His-

tória. Um putsch político e militar, 
com ANL e PCB, é  derrota-

do em novembro de 1935. 
Filinto Muller caça, nas 
minúcias das pistas, os 
comunistas. Luiz Carlos 
Prestes e Olga Benário, 
judia alemã, da Terceira 
Internacional, grávida, 
são presos. Os agentes 
internacionais da revo-
lução caem na malha 
fina da repressão políti-

ca e militar. Poder Execu-
tivo, com a anuên-

cia da Corte 

Suprema, no Brasil, deporta para 
a Alemanha, controlada por Adolf 
Hitler, um pintor medíocre nutrido 
pelo ressentimento do Tratado de 
Versalhes, Olga Benário, que mor-
re, em campo de concentração, no 
dia 23 de abril de 1942. Nuvens es-
pessas de lágrimas.

O Estado Novo, em 1937, con-
solida a ditadura de Getúlio Vargas. 
A anistia ocorre em 1945. Eleições 
são realizadas dias 2 de dezembro. 
O PCB, legalizado, elege a quar-
ta maior bancada da Assembleia 
Constituinte. A Capital da Repúbli-
ca estava instalada no Rio de Janeiro. 
Os comunistas conquistam 14 man-
datos de deputado federal e um de 
senador. Para o Cavaleiro da Espe-
rança. A cassação do registro da le-
genda da foice e do martelo e dos 
mandatos parlamentares é aprova-
da. Nova clandestinidade. Eleito em 
1950, Getúlio Vargas se suicida às 
8h30, do dia 24 de agosto, de 1954, 
nos aposentos presidenciais, do Pa-
lácio do Catete, Rio de Janeiro. Sai da 
vida e entra para a História. Os co-
munistas conspiravam para derru-
bá-lo. JK é eleito. Com duas tentati-
vas de impedi-lo de exercer o poder. 
Uma delas, a Revolta de Aragarças. O 
PCB insufla Trombas & Formoso. O 
‘band leader’ é José Porfírio de Sou-
za. Partido Socialista Revolucionário 
[PSR] e Partido Operário Revolucio-
nário Trotskista [PORT] ocupam es-
paços políticos na história das lutas 
de classes no Brasil. O PSB apare-
ce no cenário também. Jânio Qua-
dros, a etílica vassoura, renuncia, 
em 25 de agosto de 1961. O tem-
po fica nublado em Brasília. O tra-
balhista Leonel de Moura Brizola 
incendeia o País com a Cadeia da 
Legalidade

Ex-ministro do Trabalho, herdei-
ro do Trabalhismo de Getúlio Var-
gas, em sua versão nacional-estatis-
ta, João Belchior Marques Goulart é 

empossado. Longe de ser comunis-
ta. Nem agente de Moscou, Pequim 
ou Havana. Um golpe de Estado, ci-
vil e militar o derruba. Quando? Em 
2 de abril do ano de 1964. Uma noite 
que durou 21 anos. O golpe, finan-
ciado pelos EUA, que deslocam a 
‘Operação Brother Sam’, máquina de 
guerra, é impulsionado pelas Forças 
Armadas _ Exército, Marinha e Ae-
ronáutica _, com o aval do Congres-
so Nacional. Mais: o suporte da Cor-
te Suprema. Assim como conta com 
a narrativa hegemônica dos conglo-
merados de comunicação. Como ‘O 
Globo’, ‘Folha de S. Paulo’ e ‘Estado 
de S. Paulo’. O que mobiliza, em tem-
pos de Guerra Fria, as classes médias 
fascistas, orientadas pela Igreja Ca-
tólica [CNBB], Ordem dos Advoga-
dos do Brasil [OAB] e até pela Asso-
ciação Brasileira de Imprensa [ABI]. 
JK, Ulysses Guimarães e Dom Paulo 
Evaristo Arns abençoam a redento-
ra. A denominada Revolução de 64. 
Na verdade, um golpe de Estado. 
Com um saldo trágico. De 434 mor-
tos e desaparecidos, 10 mil exilados, 
dois mil torturados, 65 mil atingidos, 
milhares de indígenas morreram 
nas obras faraônicas de interioriza-
ção promovidas pelos cinco gene-
rais-presidentes.

O PCB explode. A Polop é criada 
em 1961. O PC do B nasce da coste-
la do PCB, em 1962. Agrupamen-
to Comunista vira ALN, em 1968. 
PCBR surge. Partido Comunista Re-
volucionário, idem. A Ala Verme-
lha entra em cena. O Partidão opta 
pela via pacífica. É contra a luta ar-
mada. O DOI-CODI, as Operações 
da repressão da ditadura civil e mi-
litar destroem as organizações que 
pegaram em armas. Depois, mira 
o PCB. Com a Operação Radar. In-
filtrados colaboram para arreben-
tar e empilhar cadáveres. No Brasil. 
Os rotulados ‘cachorros’. Militantes 
que passam a operar para o Gover-

no Federal de plantão. Ernesto Gei-
sel,com avanços e recuos, promove 
a distensão lenta, segura e gradual. A 
Anistia é sancionada em 28 de agos-
to de 1979. A Reforma Partidária sai 
em 1980. Um atentado à OAB mata 
Lyda Monteiro, em 27 de agosto do 
mesmo ano. Atentado ao Riocentro, 
30 de abril de 1981. A morte, suspei-
ta, uma queima de arquivo, em 1982, 
de Alexandre von Baumgarten. Um 
congresso nacional do PCB estoura-
do. Luiz Carlos Prestes perde o con-
trole da sigla para Giocondo Dias. O 
PT nasce em 10 de fevereiro de 1980. 
OSI, CS, ORMDS, trotskistas, inte-
gram a legenda de Luiz Inácio Lula 
da Silva. O PPS é fundado em 1992. 
O PCB ressurge com força em 2006. 
O Psol é criado: 2004. As esquerdas 
ganham as eleições ao Palácio do 
Planalto em 2002, 2006, 2010, 2014. 
Um golpe pós-moderno ocorre em 
2016. O desastre de Michel Temer 
leva Jair Bolsonaro ao poder.
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