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“Ser revolucionário é a profissão natural de um intelectual.” 

Mário Pedrosa 



 
 

Resumo 

 

Mário Pedrosa foi um grande intelectual da esquerda brasileira, participando ativamente de 

vários momentos importantes da militância marxista, tanto no Brasil como no mundo. Ao 

longo de sua trajetória política, que começa na década de 1920 e se prolonga até 1981, tendo 

a fundação do Partido dos Trabalhadores como seu último grande ato político, Pedrosa 

navegou entre diferentes correntes dentro do marxismo: filiou-se ao PCB em 1925; conheceu 

o trotskismo em uma viagem à Europa, em 1927, tornando-se um de seus maiores 

propagadores na América Latina e no Brasil; e, na década de 1940, Pedrosa tornou-se 

referência do luxemburguismo no Brasil, influenciando toda uma geração de intelectuais e 

militantes. Trabalharemos, nesta pesquisa, com as inflexões políticas e intelectuais de Mário 

Pedrosa, do comunismo do PCB ao trotskismo, depois ao luxemburguismo, até a publicação 

dos livros A opção imperialista e A opção brasileira, em 1966, marcando as contradições 

que viveu no tempo histórico e o contexto que permeou as inflexões de seu pensamento. 

Palavras-chave: Mário Pedrosa, Trotskismo, Luxemburguismo, PCB, Trajetória intelectual. 

 

  



 
 

Abstract 

 

Mário Pedrosa was a great intellectual of the brazilian left, actively participating in several 

important moments of Marxist militancy, both in Brazil and in the world. Throughout his 

political trajectory, which begins in the 1920s and continues until 1981, with the founding 

of the Workers' Party as his last major political act, Pedrosa transitioned between different  

Marxism approaches: he joined the PCB in 1925; discovered Trotskyism on a trip to Europe 

in 1927, becoming one of its greatest propagators in Latin America and Brazil; and, in the 

1940s, Pedrosa became a reference in luxembourgism in Brazil, influencing a whole 

generation of intellectuals and activists. We will work, in this research, with the political and 

intellectual inflections of Mário Pedrosa, from PCB communism to Trotskyism, then to 

Luxembourgism, until the publication of the books “The imperialist option” and “The 

Brazilian option”, in 1966, marking the contradictions that he lived in historical time and the 

context that permeated the inflections of his thought. 

 

Keywords: Mário Pedrosa, Trotskyism, Luxembourgism, PCB, Intellectual trajectory. 
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Apresentação 

 

Mário Pedrosa foi um grande intelectual da esquerda brasileira, participando 

ativamente de vários momentos importantes da militância marxista, tanto no Brasil como no 

mundo. Ao longo de sua trajetória política, que começa na década de 1920 e se prolonga até 

1981, tendo a fundação do Partido dos Trabalhadores como seu último grande ato político, 

Pedrosa navegou entre diferentes correntes dentro do marxismo: filiou-se ao PCB em 1925; 

conheceu o trotskismo em uma viagem à Europa, em 1927, tornando-se um de seus maiores 

propagadores na América Latina e no Brasil; e, na década de 1940, Pedrosa tornou-se 

referência do luxemburguismo no Brasil, influenciando toda uma geração de intelectuais e 

militantes. Nosso objeto de estudo é o pensamento desse intelectual em transformação. 

A visão de mundo, na acepção de Lucien Goldmann, é um conceito e não um dado 

empírico que possa ser identificado e manipulado. Nesse sentido, apresenta-se como um 

instrumento de compreensão do pensamento dos indivíduos, através de suas obras, que 

ultrapassa a realidade individual e expressa uma consciência coletiva sob uma estrutura 

social. Trabalharemos, nesta pesquisa, com as inflexões políticas e intelectuais de Mário 

Pedrosa, do comunismo do PCB ao trotskismo, depois ao luxemburguismo, até a publicação 

dos livros A opção imperialista e A opção brasileira em 1966, marcando no tempo histórico 

as contradições que viveu e o contexto que permeia as inflexões de seu pensamento. Por ser 

um intelectual militante, ou seja, lutar nas ruas e discursar nos grandes comícios, mas 

também escrever artigos e livros analisando a situação política e histórica, com o fim de 

esclarecer e unir as massas, buscaremos identificar a institucionalização de suas ideias e 

posições, analisando suas publicações, tanto na mídia impressa comercial como nos jornais 

dos movimentos de esquerda que participava. Intencionamos, também, promover diálogos 

entre Pedrosa e outros intelectuais que são, em nossa compreensão, fundamentais para 

entender suas posições em determinado período. 

Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro submetemos a 

trajetória do autor ao recorte temporal de 1927 a 1941, período marcado pela sua militância 

no PCB, bem como sua ruptura com o partido e sua adesão a grupos trotskistas ligados a 

Oposição Internacional de Esquerda. Mostraremos a importância da sua colaboração em 

periódicos comunistas internacionais, principalmente: La Lutte de Classes, La Verité e 

Contre Le Courant, para a sua formação política e intelectual. Além disso, Pedrosa sempre 
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buscava os periódicos para se comunicar com as militâncias. Também traçaremos as 

condições em que se deu sua adesão ao trotskismo, em 1927, e a formação, no começo da 

década de 1930, de uma seção da Oposição Internacional de Esquerda no Brasil, o Grupo 

Comunista Lenine, que teve Pedrosa como um de seus líderes e principal articulador. Por 

fim, promoveremos um diálogo entre Mário Pedrosa e Octávio Brandão, para 

compreendermos o processo de formação do Brasil através de duas concepções diferentes, 

uma concepção oficial do partido e uma crítica a ela. 

No capítulo dois, denominado Do trotskismo ao luxemburguismo, a IV 

Internacional e o Vanguarda Socialista, o recorte temporal será de 1941 a 1948, período 

marcado pela segunda inflexão do pensamento de Pedrosa. Caracterizaremos a situação 

política vivida pelo Brasil no final da Era Vargas e suas marcas na militância do intelectual 

marxista, que nessa época estava integrado à Liga Comunista Internacional. Abordaremos 

seu exilio na Europa e EUA e sua participação na formação da IV Internacional, até então 

apoiando as ideias de Trotsky, quando ocorreu seu desentendimento com o revolucionário 

russo sobre a natureza do Estado da URSS. Nesse ponto, discorreremos sobre as posições de 

Pedrosa sobre o Estado soviético antes da Segunda Guerra, e logo depois de seu início, em 

1939, promovendo também um diálogo entre Pedrosa e Trotsky acerca desse tema, cujas 

divergências levaram à expulsão de Pedrosa da IV Internacional. Encerrando o segundo 

capítulo, mostraremos a inflexão do pensamento de Pedrosa ao luxemburguismo, utilizando 

suas publicações e posições no jornal Vanguarda Socialista. 

No terceiro capítulo, intitulado Mário Pedrosa e a interpretação do Brasil: A opção 

Brasileira, trataremos da continuação da análise de Mário Pedrosa sobre a interpretação da 

formação do Brasil iniciada na década de 1930 com o Esboço de uma análise da situação 

econômica e social do Brasil.  Para isso, analisaremos o texto Um estudo sobre a revolução 

brasileira de 1958, lançado com outros membros do grupo Ação Democrática, e os livros A 

Opção Imperialista e A Opção Brasileira, ambos de 1966, buscando uma continuação de 

sua interpretação da formação do Brasil, precisamente as características tanto 

luxemburguista como trotskista de seu pensamento, a partir de sua concepção de revolução. 

Ao trabalhar com a Opção Brasileira, promoveremos, para um melhor entendimento das 

ideias de Pedrosa, um diálogo entre o autor e Celso Furtado. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, vamos recorrer a produção de Mário 

Pedrosa em jornais e periódicos em que o autor trabalhou ou publicou, bem como sua 

produção bibliográfica. Além, é claro, de uma gama de autores que nos auxiliaram nos 

argumentos e na descrição histórica de vários momentos percorridos por nosso personagem.  
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O leitor irá se deparar com trechos de jornais que, mesmo não sendo de autoria de Mário 

Pedrosa, referem-se a ele, ou que dialogam com algumas de suas produções. A ideia aqui foi 

a de demostrar as repercussões de suas ideias em vários segmentos da intelectualidade e da 

militância de esquerda, nacional e internacional. 

Como o trabalho foi desenvolvido em um período de pandemia, com os centros de 

pesquisas e os arquivos permanentemente fechados durante esse tempo, muitos documentos 

fundamentais não foram incorporados à análise do tema, como foi o caso do periódico 

Vanguarda Socialista. No capítulo 2, realizamos algumas aproximações entre as ideias de 

Mário Pedrosa e as de Rosa Luxemburgo, sendo que a pesquisa no periódico seria de 

primordial importância para essa elaboração. De um total de 48 edições, tivemos acesso a 

10 e, por essa razão, tivemos que substituir, sempre que possível, o contato com a fonte 

original por leituras de seus comentadores. Dessa forma, não pudemos realizar o percurso 

desejado na pesquisa. 

Por fim, nosso recorte temporal tem como base o esforço de análise de Mário 

Pedrosa sobre formação histórica do Brasil e a revolução brasileira. Assim recortamos o 

período de 1930 a 1966, respectivamente os anos de publicação de Esboço de uma análise 

da situação econômica e social do Brasil e dos livros A opção brasileira, e A opção 

imperialista. A obra de Pedrosa não terminou em 1966, outras importantes obras foram 

publicadas nos anos seguintes, como A crise mundial do imperialismo e Rosa Luxemburgo 

de 1979, mas que foge da nossa proposta aqui apresentada, por isso ela não consta nas nossas 

referências. 
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Capítulo 1 

O trotskismo e a institucionalização política de Mário Pedrosa (1927-1941) 

Buscamos no conhecimento histórico as transformações promovidas pelo sujeito, 

as transformações sociais, e só a dialética pode realizar a síntese do passado como etapa e 

caminho para a ação dos homens – enquanto classe – no presente, segundo Lucien Goldmann 

(1967). O objeto da história como ciência são as ações humanas em tempos e espaços 

especificados pela influência que essas ações têm na estrutura social dos grupos humanos. 

Os fatos são históricos em razão de sua influência ultrapassar a dimensão da vida individual 

para atingir a vida social, ou seja, a vida social constitui o único valor comum que reúne 

homens de todos os tempos e lugares. A significação humana é, pois, o que transforma o 

acontecimento em fato histórico, e é o que busca o historiador. “Estudar a história é 

primeiramente tentar compreender as ações dos homens, os móveis que os moveram, os fins 

que perseguiram, a significação que, para eles tinham seus comportamentos e suas ações” 

(GOLDMANN, 1967, p. 25). 

Partindo da concepção de que o fato só adquire dimensão histórica em relação com 

outros fatos, o objeto de estudo do historiador - que é essa relação e não o fato em si - 

somente poderá ser analisado em uma perspectiva que busque integrar parte e todo, 

evidenciando os nexos de causalidade na construção de uma totalidade possível do 

conhecimento histórico (GOLDMANN, 1967). Nesse sentido, buscamos traçar uma parte da 

trajetória militante de esquerda de Mário Pedrosa a partir de sua relação com instituições 

políticas e, principalmente, com os jornais e grupos de esquerda durante os períodos de 1927 

a 1941, bem como descrever a sua aproximação às teorias de Leon Trotsky e sua participação 

na construção de grupos trotskistas no Brasil. Pretendemos, em seguida, fazer um diálogo 

entre a obras Agrarismo e Industrialismo, de Octávio Brandão, e Esboço de uma análise 

econômica e social do Brasil, de Mário Pedrosa e Lívio Xavier1, duas obras que buscaram 

entender a formação econômica e social do Brasil, embora antagônicas. 

 

                                                           
1 Livio Barreto Xavier (1900-1988), foi um advogado, jornalista, tradutor e militante comunista brasileiro. 

Nasceu na cidade de Granja no Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro onde cursou a faculdade de Direito na 

Universidade do Rio de Janeiro. Em 1924, antes de terminar o curso, sofre um derrame que o deixou 

semiparalisado, mas que não o tirou da militância. Em 1927, se filia ao PCB onde milita ao lado de Mário 

Pedrosa e Aristides Lobo. É expulso do partido em 1928 depois de ser um dos signatários de um documento 

que criticava a falta de democracia dentro do Partido. Lívio Xavier participada formação do GCL, onde 

permanece até se afastar por completo da militância em 1935. Traduziu importantes livros do pensamento 

mundial e, por decisão pessoal de Trotsky, era o responsável direto pelas edições de suas obras no Brasil 

(MARQUES NETO, 1993, p. 24) 
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1.1 Breve Biografia de Mário Pedrosa 

Mário Pedrosa nasceu em 1900 na cidade de Timbaúba, no estado de Pernambuco. 

Filho de político2 influente, teve uma juventude muito próxima aos ciclos de poder no Rio 

de Janeiro, capital do Brasil, e na Paraíba, onde sua família era proprietárias de terras e 

migraram para a vida pública. Em 1913, seu pai, que acabara de assumir o cargo de senador 

da república, o enviou para estudar no Institut Quiche, em Chato de Vidy, na Suíça, 

retornando ao Brasil em 1916, com o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Mário Pedrosa 

já tinha contato com a política através da influência paterna, mas, em uma entrevista ao jornal 

O Estado de SP3, relatou a importância de assistir a um discurso de Rui Barbosa, em 1916, 

para o surgimento de seu interesse pela política, fato que o acompanharia pelo resto da vida. 

Esse foi o primeiro ato político de peso que assistiu, na época com dezesseis anos e recém 

retornado da Europa. 

Em 1920, Mário Pedrosa ingressa na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, o que 

lhe rendeu uma nota na coluna social do Jornal O Paiz4: “Foi aprovado hontem (sic), nas 

cadeiras do 1º ano de direito da Faculdade de Sciencias Jurídicas e Sociaes, o acadêmico 

Mário Pedrosa, filho do senador Cunha Pedrosa”. Em 1925, Pedrosa ingressa no PCB e se 

destaca como militante e membro do “Socorro Vermelho5”, e na edição da Revista 

Proletária6. Com isso, a direção do partido decide enviá-lo a Moscou em 1927, e, embora 

não tivesse chegado ao destino, manteve contatos com membros da oposição de esquerda. 

Mário Pedrosa volta ao Brasil em 1929 e ajuda a organizar o primeiro agrupamento 

oposicionista de esquerda no país, o Grupo Comunista Lenine (GCL), em 1930, assim como 

o periódico A Luta de Classes, lançado em maio de 1930 e que serviria como um meio de 

comunicação das ideias do grupo. O GCL não teve uma vida longa e alguns militantes como 

Mario Pedrosa e Lívio Xavier, fundaram outros grupos como: Liga Comunista 

                                                           
2 Pedro da Cunha Pedrosa, pai de Mario Pedrosa, foi um político paraibano que, dentre outros cargos públicos, 

elegeu-se deputado no primeiro Congresso Constituinte Republicano do Estado da Paraíba, em 1891, e foi 

senador da República pelo estado da Paraíba, entre 1912 e 1922 (KAREPOVS, 2017, p.36). 
3 O Estado de SP, 24/12/1978, p.8, “Hora é ideal para criar novo PS”. 
4 O Paiz, Rio de Janeiro, 12/03/1920, p.5, “Vida Social” 
5 No Jornal A Manhã do Rio de Janeiro, do dia 19/07/1927, há uma nota em sua página 2 com o título: “Foi 

creado o Soccorro Vermelho”. Nela há todos os objetivos principais da organização, “o de assistência moral, 

material e judiciária a todas as victimas de luta de classes e o do despertar e desenvolver o princípio de 

solidariedade universal da massa trabalhadora”. Ficou também definido na nota a Comissão Central, formada 

por: Deputado Azevedo Lima, Professor Luiz Carpender e Castro Rebello, Drs. Evaristo Moraes, Mário 

Pedrosa, Emílio de Mesquita, Danton Jobim, Lívio Xavier e Roberto Morena. 
6 Revista do PCB em que Mário Pedrosa era editor. Só teve um único volume publicado em 1926 com o nome 

de Mário Grazini como editor, mas em várias correspondências que enviara a Lívio Xavier, Mário Pedrosa 

deixa claro que ele mesmo foi o editor desse único número da revista (KAREPOVS, 2017, p.42). 
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Internacionalista (LCI) e o Partido Operário Leninista (POL). Em 1938, com o pseudônimo 

de Lebrum, Mário Pedrosa participou da conferência que daria origem à IV Internacional 

Comunista, como representante das seções latino-americanas da Oposição de Esquerda, 

sendo membro do Comitê Executivo (CE) em Nova York. Ainda em 1938, iniciou uma 

discussão com Trotsky acerca de sua defesa incondicional da URSS como um país 

proletário. Essa discussão culminou com a expulsão de Pedrosa do Comitê Executivo da IV 

Internacional, fato que encerra a fase em que o intelectual pernambucano militou nas lutas 

sindicais e em partidos trotskistas, que vai de 1930 a 1940 (MARQUES NETO, 1993, p. 26). 

Em 1940, Mário Pedrosa e sua esposa Mary Houston fugiram do Brasil por 

perseguição política determinada pelo Estado Novo, e se refugiaram em Nova York. Tendo 

iniciado seus estudos sobre arte em 1933, no período de exílio, aprofundou seu conhecimento 

sobre literatura e arte crítica. Com a abertura política, durante a queda de Getúlio Vargas, 

Mário Pedrosa retornou ao Brasil em 1945 e fundou o semanário Vanguarda Socialista. No 

mesmo período foi criado o Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde ele se filiou, levando 

o semanário para dentro da estrutura do partido, período em que Mário Pedrosa introduziu 

as ideias de Rosa Luxemburgo no Brasil7. No ano de 1964, Pedrosa começou sua pesquisa 

para a produção de dois livros importantes para a análise das escolhas política e econômica 

dos governos brasileiros, A opção imperialista e A opção brasileira, que foram publicados 

em 1966. Em 1970, Pedrosa passou a sofrer perseguições políticas do Estado brasileiro e foi 

processado por difamar o Brasil no exterior, ao denunciar torturas, prisões políticas e 

desrespeito aos direitos humanos perpetrados pela ditadura militar. Fugiu mais uma vez do 

Brasil e exilou-se no Chile, onde criou, com o apoio de Salvador Allende, o Museu da 

Solidariedade, com obras de artistas internacionais. Em 1973, com o golpe militar no Chile, 

Pedrosa foi para Paris e publicou a obra A crise mundial e Rosa Luxemburgo. Já no Brasil, 

em 1979, publicou a Carta a um operário, ocasião em que se filiou ao recém fundado Partido 

dos Trabalhadores (PT). Mário Pedrosa morreu em 1981, conhecido internacionalmente 

como um dos maiores militantes políticos e críticos de arte (MARQUES NETO, 1993, p. 

27). 

 

1.2 Mário Pedrosa e o Partido Comunista do Brasil (PCB) 

                                                           
7 “Aqui Rosa Luxemburgo chegou pelas mãos de Mário Pedrosa. A partir de 1945, ele divulgou as ideias 

políticas da revolucionária polonesa em seu jornal Vanguarda Socialista” (LOUREIRO, 2011, p.7). 
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Como dissemos anteriormente, Mário Pedrosa era membro de uma classe média 

participante da política da Primeira República, com seu nome recorrentemente sendo citado 

na imprensa carioca, exposição comum da vida social das classes médias. Pedrosa teve como 

referência, na adolescência e nos primeiros anos da vida adulta, a visão de mundo de uma 

elite conservadora. Podemos perceber isso em algumas citações nos jornais da época, como 

por exemplo a notícia da chegada, em São Paulo, do Dr. Mário Pedrosa, filho do senador 

Cunha Pedrosa, em um noturno de Luxo8. Interessante também mencionar que, no dia 6 de 

julho de 1922, um dia depois da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, o então presidente 

do Brasil, Epitácio Pessoa, recebeu no Palácio do Catete testemunhos de solidariedade de 

vários políticos e pessoas que apoiavam seu governo, e entre essas pessoas estava Mário 

Pedrosa. Esse movimento se repetiu no dia 11 de julho de 1922, quando Pedrosa enviou um 

telegrama de apoio ao presidente que, como seu pai, era político paraibano9. Talvez por 

influência paterna, Pedrosa aparentava ter uma aproximação mais cordial com Epitácio 

Pessoa. Em 21 de outubro de 1923, o ex-presidente foi escolhido para assumir a vaga deixada 

por Rui Barbosa na Corte Permanente de Justiça, e mais uma vez o nome de Mário Pedrosa 

e de seu pai apareceram em uma lista de pessoas que deixaram manifestações de 

parabenização ao escolhido10. 

Em um período no qual o acesso à cultura e à educação eram difíceis, a condição 

social de Mário Pedrosa permitiu que ele tivesse contato com leituras diversas, não só em 

português, mas também em outras línguas como o francês. E assim conheceu a obra de 

Romain Rolland (1886-1944), um ensaísta, escritor e músico francês, ganhador do Prémio 

Nobel de Literatura em 1915, ficando conhecido pelo seu pacifismo durante a Primeira 

Guerra Mundial. Fez parte do movimento Clarté, e dentro desse movimento ajudou na 

organização da “Internacional do Pensamento”, entre 1916 e 1917, que congregou pacifistas, 

pensadores, intelectuais e militantes humanistas em uma luta contra a guerra. Foi através de 

Romain Rolland que Mário Pedrosa teve contato com a revista Clarté, que serviu de porta 

voz aos grupos trotskistas no final dos anos 1920, e foi fundamental para a formação política 

de Pedrosa. Segundo o próprio intelectual pernambucano: 

Comecei a mudar com a poderosa influência que Romain Roland (sic), o 

grande escritor francês, exerceu sobre mim e meus amigos. [...] Tornei-me 

um pacifista ardente e, do pacifismo, passei para a crítica social. 

Empolguei-me pelo feito da Revolução Russa. Recebia muitos livros e 

revistas principalmente de Paris e, em pouco tempo, estava lendo o 

                                                           
8 O Paiz, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1921, p.5. 
9 O Paiz, Rio de Janeiro, 06 de junho de 1922, p.2; 11 de junho de 1922, p.4. 
10 Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1923, p 12. 
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“Manifesto Comunista” de Marx e Engels. Assim se deu a minha evolução 

política nessa fase da juventude (O Estado de S. Paulo, 24/12/1978, p.8). 

 

O contato de Pedrosa com o marxismo propriamente dito aconteceu durante o curso 

de Direito na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Lá Pedrosa conheceu o professor 

Castro Rebello, conhecido marxista, e passou a frequentar seu grupo de estudos sobre a obra 

de Marx, composto por vários alunos, dentre eles, Lívio Xavier. A sua participação no grupo 

marcou também o começo da amizade muito produtiva com Lívio Xavier: juntos militaram 

no PCB e nos grupos trotskistas ligados à Oposição Internacional de Esquerda (OIE), além 

de produzirem importantes artigos juntos. Em 1925, Mário Pedrosa ingressou no PCB, e em 

uma carta enviada a Lívio Xavier, em junho desse mesmo ano, ficou clara a participação de 

Castro Rebello no contato do partido com Pedrosa. Em um primeiro momento, Mário 

Pedrosa hesita e não adere ao partido, mas, por fim, após alguns contatos com membros do 

partido, Pedrosa ingressa no PCB, em 1925. Astrojildo Pereira, um dos fundadores do PCB, 

ao apresentar Mário Pedrosa ao reitor da Escola Leninista Internacional, destaca alguns 

aspectos de sua história, tais como seu interesse pela leitura de Romain Rolland, o período 

como aluno do notório marxista Castro Rebello e sua participação na criação e edição da 

Revista Proletária, do PCB, a qual só teve uma edição, em 1926 (KAREPOVS, 2017, p. 39-

43). 

O período em que Mário Pedrosa se filiou ao PCB foi de aproximação do partido 

com a classe média (pequena burguesia) com base na política da “Frente única”, proposta 

no quarto congresso da IC em 1922 e adotada no II congresso do PCB em 1925, que dizia: 

 

Em face da pequena burguesia, o P.C.B. deve, sem alimentar suas ilusões 

democratas e suas confusões ideológicas, antes combatendo-as 

decididamente, esforçar-se por conquistar ou pelo menos neutralizar seus 

elementos em vias de proletarização e em luta contra a grande burguesia 

industrial ou agrária. Numa palavra: o P.C.B., partido da classe operária, 

deve conduzir a pequena burguesia e não ser conduzido por ela (FDR, 

2012). 

 

Mário Pedrosa se filia ao PCB nesse período de aproximação do partido com a 

classe média. Tinha consciência de sua posição social, tanto que em uma carta a Lívio 

Xavier, de julho de 1925, demostrou um certo desconforto na sua filiação. Disse, referindo-

se a si mesmo: “burguês intelectual, não devia ser militante, mas estaria à disposição para 

todas as tarefas intelectuais que me entregassem” (PEDROSA apud KAREPOVS, 2017, 

p.41). Mesmo na dúvida, Pedrosa se torna militante do Partido Comunista do Brasil, 

desenvolvendo ali um grande trabalho de militância e produção intelectual que o fez 
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destacar-se nas fileiras do partido. Por ser um militante empenhado, Pedrosa foi convidado 

pela direção do partido a viajar para Moscou e frequentar a Escola Leninista. 

 

1.3 Pedrosa e o trotskismo 

Durante o período de 1930 a 1940, as atividades de militância política de Mário 

Pedrosa estavam intimamente ligadas à Oposição Internacional de Esquerda, uma 

organização política que tinha como um de seus líderes Leon Trotsky, o qual travou uma 

luta contra a dominação stalinista do Estado Soviético e dos partidos comunistas espalhados 

pelo mundo. Antes de detalharmos melhor a atuação de Mário Pedrosa, trataremos de como 

começou e o que seria o grupo Oposição de Esquerda. 

Nos anos seguintes à Revolução Russa, acompanhada pelo fim da Primeira Guerra 

Mundial, o mundo viveu um período de instabilidade política e econômica, e a Alemanha, 

com a República de Weimar, foi o exemplo maior desse tempo. Os bolcheviques, liderados 

por Lenin e vitoriosos na Revolução, acreditavam que esse seria o tempo das revoluções nos 

países europeus devastados pela guerra, e a revolução socialista estava à vista. Mas o recém-

criado Estado Soviético estava isolado politicamente do restante da Europa. Para organizar 

esses processos revolucionários e fugir do isolamento, os bolcheviques criaram a III 

Internacional Comunista (IC), que durou de 1919 a 1943, e ficou conhecida como o “Partido 

da Revolução Mundial”. A III Internacional também surgiu como oposição à Internacional 

Socialista que tinha apoiado a política de guerra. De caráter inicialmente eurocêntrica, uma 

de suas concepções foi a de que seria possível a Revolução em países coloniais e 

semicoloniais, desde que como consequência da revolução na Europa (MARQUES NETO; 

KAREPOVS, 2002 p.103). 

Ao todo, a III Internacional teve seis congressos entre 1919 e 1935, e foi dissolvida 

no sétimo congresso em 1943, por Stalin, cedendo à pressão imposta pelos aliados 

(KAREPOVS; MARQUES NETO, 2002, p.110). O Primeiro Congresso da III IC foi em 

1919, mas não teve tanta importância política além da criação e organização do Secretariado 

do Comitê Executivo, cujo primeiro secretário foi Grigori Zinoviev11. No Segundo 

Congresso, em 1920, como tática política, foi discutida como deveria ser feita a organização 

                                                           
11 Grigori Zinoviev foi um militante bolchevique desde 1903, um dos organizadores da Nova Oposição em 

1925, sendo expulso do PCUS e exilado em 1927, junto com Trotsky. Entre 1928 e 1936, possui um histórico 

de retorno e saída do Partido, até ser fuzilado em 1936, acusado por stalinistas de atividades 

contrarrevolucionárias. 
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do movimento comunista em países coloniais e semicoloniais não capitalistas. Ficou 

definido um modelo criado por Lenin, que planejava criar partidos comunistas nos países 

atrasados, e que esses partidos seriam a base para organizar operários e camponeses, com o 

objetivo de enfrentamento ao imperialismo. Mas, toda a ação política desses novos partidos 

comunistas deveria estar ligada e dependente das revoluções nos países avançados. No IV 

Congresso da IC de 1922, aconteceram algumas mudanças de rumo nas estratégias políticas 

no movimento comunista: a revolução já não estava mais tão próxima como esperavam e o 

caráter da Internacional mudou, deixando de ser a IC um instrumento organizativo da 

revolução, para ser um instrumento “administrativo” do movimento comunista à espera da 

revolução. A tática política é alterada para a Frente Única, a luta pelos interesses imediatos 

dos trabalhadores com o auxílio da socialdemocracia, uma esquerdização do movimento. A 

partir desse congresso, o movimento de controle dos partidos comunistas, pela URSS, ganha 

força (KAREPOVS; MARQUES NETO, 2002, p.106). 

Com o adoecimento de Lenin em 1923 (ano que não teve congresso da IC), e sua 

morte em 1924, as tensões aumentaram entre Trotsky (líder do Bureau Político e Comissário 

da Guerra) e Stalin (secretário geral do PCUS) pela liderança do Estado Soviético. Trotsky 

acusa o acirramento da burocracia do Partido, que está cada vez mais centralizada e 

estabelecendo uma distinção entre os interesses do partido e da classe operária. Em 

dezembro de 1923, Trotsky publica Novo Curso, um panfleto em que denuncia a política 

econômica e a falta de democracia dentro do PCUS, em razão da seleção de secretários e 

líderes, por Stalin, para formar sua burocracia partidária. Em 1924, Trotsky publica “As 

lições de outubro”, onde começa a desenhar a teoria da revolução permanente, uma oposição 

à tática stalinista do socialismo em um só país. Com essas duas publicações, a Oposição de 

Esquerda se torna pública, sai do âmbito interno do PCUS (MARQUES NETO, 1993, p. 37-

38). 

Com o conhecimento público da Oposição, Stalin começa a caça às bruxas dentro 

do PCUS. Trotsky passa a ser perseguido pela burocracia partidária e perde o poder político 

dentro da instituição. Entre 1926 e 1927, Trotsky é expulso do Bureau Político do PCUS, da 

Executiva da Internacional Comunista e do Comitê Central junto com Zinoviev, em 

novembro de 1927, e exilado da URSS em 1929. Durante esse período, foram organizadas 

representações da Oposição fora da URSS, na Alemanha, França, Estados Unidos e Hungria. 

Como meio de comunicação entre os grupos oposicionistas espalhados pelo mundo, alguns 

periódicos foram criados ou transformados em imprensa oposicionista, onde membros 

desses grupos poderiam publicar ideias e comunicados, na tentativa de unir e expandir esses 
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coletivos. Entre esses veículos de imprensa podemos citar a revista Clarté e sua 

transformação em La Lutte de Classes, La Verité e Contre Le Courant (MARQUES NETO, 

1993, p. 42-43). 

É interessante mencionar que os periódicos têm grande importância no processo de 

institucionalização do pensamento político, pelo seu poder de disseminar posições, 

comunicados e de unificar ações de grupos militantes. Por exemplo, Mário Pedrosa e Lívio 

Xavier, antes mesmo de iniciar sua militância na Oposição de Esquerda em 1929, já tinham 

contato com as ideias trotskistas através das revistas francesas do grupo, principalmente a 

Clarté. Depois de entrar para a Oposição os dois passam a cooperar com as publicações, 

enviando análises da situação brasileira a essas revistas. 

Essas quatro revistas representaram a fase inicial de homogeneização dos 

oposicionistas que, até o momento, estavam dispersos. Ao longo de sua existência, a revista 

Clarté passou por vários momentos. A partir de junho de 1926, a revista Clarté Nouvelle 

Série passou a se organizar de acordo com os quatro primeiros congressos da III 

Internacional Comunista, e foi conhecida como a revista de estudos do comunismo 

internacional. Com a interferência de Trotsky e a ajuda de Pierre Naville, que era membro 

do conselho de redação, em maio de 1927 a revista passa a defender as posições do 

trotskismo e da Oposição de Esquerda, transformando-se na revista teórica mensal da 

Oposição, passa a se chamar “La lutte de Classes”, de 1928 até 1935. É na edição de La 

Lutte de Classes nº 28 e 29, de fevereiro a março de 1931, que Mário Pedrosa e Lívio Xavier 

publicam o texto “Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil” – essa 

obra será discutida mais adiante. A revista Contre le Courant foi fundada em 1927 por um 

grupo de militantes expulsos do PCF, acusados de oposição à bolchevização e de 

fracionismo. Dirigida por Delfosse, Mauricio Paz e Marcel Fourrier – que também foi diretor 

da Clarté até 1927, a revista defendia a reestruturação do PCF, da Internacional Comunista 

e da URSS como Estado Operário. Um acordo entre Trotsky e Maurício Paz, em 1929, 

transformou a revista em um periódico de massas com a tarefa de aglutinar a oposição 

francesa, que, como podemos ver, é bastante fragmentada em seus meios de publicação. A 

revista deixou de existir nesse mesmo ano. A revista Verité foi fundada em 15 de agosto de 

1929 por um grupo ligado a Trotsky, composto por Alfredo Rosmer, Pierre Naville, Pierre 

Frank e Gerard Rosenthal. Publica 255 números, sendo marcada pelo início do debate sobre 

o “entrismo” estabelecido por Trotsky, debate que gerou polêmica em várias seções da 

Oposição no mundo, inclusive no Brasil. Segundo a tática do entrismo, os trotskistas se 

infiltrariam em partidos e organizações de massas, como os sindicatos, para angariar grupos 
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que estariam, então, insatisfeitos com a direção, para a ação revolucionária (MARQUES 

NETO, 1993, p. 49-50). 

Essas revistas citadas acima faziam parte da formação política de Mário Pedrosa e 

Lívio Xavier. Mesmo sendo publicações francesas, esses periódicos influenciaram e 

ajudaram a dar uma unidade à militância de oposição, como José Castilho Marques cita: 

 

Essa característica de ter acesso a documentos veiculados por diferentes 

revistas e analisados por diferentes óticas, embora em torno de um mesmo 

eixo crítico e ideológico, aliada à distância e ao isolamento político-

organizativo, desenvolve nos brasileiros adeptos da OIE uma boa dose de 

autonomia na luta internacionalista (MARQUES NETO, 1993, p. 50). 

Pedro Roberto Ferreira, no artigo O Brasil dos trotskistas (1930-1960), também 

demonstrou a importância desses periódicos para a formação política dos militantes do PCB, 

principalmente de Mario Pedrosa. 

 [...] pesquisas mais recentes contestam a afirmação acima e procuram 

sustentar que o surgimento da Oposição Sindical, de J. Costa Pimenta e 

Rodolfo Coutinho, mais as publicações trotskistas da revista Clarté haviam 

gerado o “caldo de cultura” necessário para as manifestações 

oposicionistas de Mário Pedrosa e outros (FERREIRA, 2005, p. 16). 
 

Com a expulsão de Trotsky e dos oposicionistas do PCUS e da própria URSS, é 

selada a vitória da ala stalinista no Partido e na Internacional Comunista. Com isso, os 

partidos comunistas espalhados pelo mundo incorporaram o conjunto de ideias exportadas 

por Moscou, de defesa incondicional do Estado soviético e do socialismo em um só país, 

incluindo-se aqui o PCB. Derrotados dentro do PCUS, os oposicionistas definem sua 

plataforma de atividade política baseando a luta política em um combate ideológico contra 

a força stalinista dominante, o grupo trotskista levanta três críticas à política internacional 

desenvolvida por Stalin: a política do Comitê Anglo-Russo, a política da Revolução Chinesa 

e a Teoria da construção do socialismo em um só pais, que não deram os resultados previstos 

e em alguns casos, como na China, levou à morte vários militantes comunistas. 

A Oposição de Esquerda começou dentro do PCUS, foi expulsa, e com as críticas 

ao stalinismo, que geraram muitos debates nos PCs de vários países, o grupo ganhou força 

com o aumento de militantes, abrindo espaço para a constituição de vários agrupamentos, 

que se identificaram com as ideias propostas, principalmente por Trotsky. Com a crescente 

importância desse grupo nos PCs, em 1930 é criada, em Paris, a Oposição Internacional de 

Esquerda (OIE) (KAREPOVS; MARQUES NETO, 2002, p.113). 
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No Brasil já existiam dissidências dentro do Partido Comunista brasileiro em 

relação às políticas adotadas pelos seus dirigentes, dentre as quais citamos o exemplo da 

Oposição Sindical, em 1928, e seus militantes, como Heitor Ferreira Lima. Mesmo com 

algumas divergências entre os dissidentes, muitos identificavam a origem do trotskismo no 

PCB como consequência do próprio desenrolar da história do partido e da Oposição Sindical, 

como foi exposto no documento do Grupo Comunista Lenine (GCL), enviado ao 

Secretariado da Oposição de Esquerda, em 1930. Segundo Marques Neto (1993): 

 

As divergências locais que impulsionaram o processo de aglutinação 

inicial dos futuros trotskistas no Brasil giram em torno da estratégia de uma 

política de alianças, da relação problemática do Partido com os sindicatos 

e da construção partidária nos moldes do centralismo democrático 

(MARQUES NETO, 1993, p. 93). 

 

Assim, o objetivo dos oposicionistas não era a luta pelo controle partidário e nem 

sua divisão, mas transformar o PCB novamente em um partido revolucionário e democrático 

em sua essência. Vários militantes do PCB fizeram parte dessa dissidência, que culminou no 

trotskismo e na Oposição de Esquerda, liderada por Mário Pedrosa. Entre eles estavam 

Rodolfo Coutinho, João da Costa Pimenta e Joaquim Barbosa. Rodolfo Coutinho foi o 

primeiro brasileiro a conhecer Trotsky, debatendo com ele sobre seus estudos agrários nos 

anos 1920, e, junto com Lívio Xavier e Mario Pedrosa, fundou o GCL e a Liga Comunista 

Internacionalista (MARQUES NETO, 1993, p. 99). 

Mário Pedrosa, militante destacado do PCB, recebeu um convite do Partido para 

participar de um curso na Escola Leninista (Instituição Formadora de Militantes Comunistas) 

em Moscou, no ano de 1927. Mas nessa viagem, Pedrosa não chegou ao seu destino, pois, 

em uma escala em Berlim, adoeceu e prolongou sua estadia na cidade, aproveitando esse 

tempo para estudar sociologia e filosofia, além de militar por um período no Partido 

Comunista Alemão, o KPD. Essa viagem foi muito importante para o amadurecimento 

político de Mário Pedrosa, pois ele foi a Paris e estabeleceu relações com o diretor da revista 

Clarté, e posteriormente da Lutte de Classes, Pierre Naville, e com o surrealista Benjamim 

Pèret. Depois desse período, tendo convivido com oposicionistas alemães e franceses e 

aderido às posições de Trotsky, Mário Pedrosa reconsiderou sua intenção de terminar a 

viagem e não foi a Moscou (ABRAMO, 2001, p. 20). Vale a pena lembrar que Mário Pedrosa 

tinha acesso às revistas Clarté, L’humanite, Bulletin Communiste, Contre le Courant e às 

revistas do Partido Comunista Francês (PCF), que já colocavam em suas pautas a situação 

do PCUS e das críticas de oposição de Trotsky ao Stalinismo da III Internacional Comunista, 
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como a crítica ao Comitê Anglo-Russo, à Revolução Chinesa e à “Teoria do socialismo em 

um só país”, informações que, para muitos militantes do PCB, ainda eram inéditas. Então, 

ao desembarcar na Europa para o curso na Escola Leninista, Pedrosa não chegou alheio às 

discussões que estavam acontecendo, pois, sem dúvida, suas ideias foram amadurecidas 

pelas conversas com grandes nomes do que viria a ser o trotskismo. Assim, não podemos 

dizer que o contato primeiro de Pedrosa com as ideias da oposição aconteceu nessa viagem, 

ou inferir que sua inflexão ao trotskismo foi repentina. 

Durante sua estadia na Europa, Pedrosa manteve uma intensa troca de cartas com 

seu amigo Lívio Xavier, que ficara no Brasil. Nessas cartas, Pedrosa mandou notícias sobre 

a política europeia, sobre os oposicionistas e, principalmente, sobre as ideias de Leon 

Trotsky. Enquanto isso, no Brasil, Lívio Xavier tentava mobilizar os grupos dissidentes do 

PCB e consolidar uma ala oposicionista à direção do partido. As cartas entre Mário Pedrosa 

e Lívio Xavier encontram-se hoje no Centro de Documentação do Movimento Operário 

Mário Pedrosa (CEMAP), e boa parte delas foram transcritas por José Castilho Marques 

Neto em seu livro Solidão Revolucionária, Mario Pedrosa e as origens do trotskismo no 

Brasil (1991). 

A intenção de Mário Pedrosa, ao trocar cartas com Lívio Xavier, era deixar seu 

amigo no Brasil informado sobre os últimos acontecimentos políticos dos partidos 

comunistas europeus, e também tentar organizar um grupo oposicionista homogêneo dentro 

do PCB. Mas ao retornar ao país, em agosto de 1929, Pedrosa encontrou um movimento de 

dissidentes do PCB totalmente disperso, que ainda não havia conseguido criar uma estrutura 

organizativa que incorporasse os dissidentes. Mas esse não era um problema somente dos 

dissidentes brasileiros; várias seções da futura OIE de vários países também passaram por 

isso, como se pode notar nesse trecho de Marques Neto (1993): 

 

É certo que hoje, 63 anos depois, já com o olhar voltado para a história 

daqueles anos, não é difícil entender que a dispersão seria o resultado mais 

previsto para aqueles que se opunham à IC e às suas seções nacionais. 

Trotski havia sido derrotado na URSS, “pátria do socialismo”, expulso do 

PC e do território russo pelo governo que ajudara a construir. “O 

trotskismo” como sinônimo de contrarrevolução já havia transposto o 

território soviético e era utilizado como escudo protetor dos partidos 

comunistas contra as críticas dirigidas à sua política (MARQUES NETO, 

1993, p. 127). 

As cartas de Pedrosa escritas para Lívio Xavier, nesse período, têm um ar de relato 

político, como se Pedrosa fosse um enviado para elaborar relatórios aos seus no Brasil sobre 

o cenário político da esquerda europeia e soviética. Em uma dessas cartas, datada de 24 de 
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dezembro de 1927, logo após sua chegada a Berlim, Mário Pedrosa relatou a doença que o 

havia cometido, reclamando de dores nas costas, e justificando que isso o havia impedido de 

partir no tempo previsto para Moscou. Depois de convalescido, Pedrosa teve tempo de 

repensar sua ida a Moscou. Na carta ele descreveu o itinerário que percorreu para ter o visto 

soviético no passaporte, contando como estava desanimado em terminar sua viagem: 

Agora, aqui pra nós, desanimei duma vez de ir, hoje mesmo que te escrevo. 

O congresso Bolchevique do PR – expulsou Trotski e oposição do partido! 

Acabou assim com a oposição, unificada por Trotski, Zinoviev etc. – 

apresentada ao congresso do partido. Já vim em alemão. Vou até mandar 

pro Coutinho. E mandei pedir em França – em francês, que há também. 

Pelas leituras, por alto, que posso fazer de Roth Fahme - vi logo que 

acabaria nisso (PEDROSA Apud MARQUES NETO, 1993, p. 283). 

 

Nessa mesma carta, Mário Pedrosa também fala sobra a capitulação de Zinoviev e 

Kamenev, que voltaram ao partido submetendo-se às restrições e às exigências do mesmo. 

Fica clara também a visão de Pedrosa sobre a importância do Partido Comunista, ao 

comentar a declaração de Zinoviev no L’Humanite, que afirmou não haver possibilidade de 

servir à causa fora do partido ou criando um segundo partido. Pedrosa elogiou a declaração, 

afirmando ser a mesma fórmula defendida por Trotsky, e questionou se esse último ficará 

alijado do movimento revolucionário mundial, se contentar-se em ficar fora do partido em 

uma atividade solitária individual de teórico e intelectual. Sobre isso Mário aponta um erro 

da oposição, que foi ficar longe da massa, agravado com a expulsão de Trotsky do partido. 

Para Mário Pedrosa, Trotsky seria o maior revolucionário depois de Lenin, e a superioridade 

desse último estaria exatamente no seu sucesso em construir um partido de massas, o partido 

bolchevique, que Trotsky não soube ou não quis fazer. Pedrosa acreditava, e afirmou na carta 

que tinha “quase a sempre convicção que” a expulsão de Trotsky e dos seus seguidores do 

partido foi criada por conchavos e intrigas de seus diretores, ficando assim difícil para ele 

continuar como um dos grandes na III IC. Sobre a relação de Trotsky com o partido, Pedrosa 

escreve: 

 

No dia da revolução quando Lenin pôs para funcionar a arma nova, a 

máquina nova de fazer a revolução – que ele inventou – Trotski foi o 

aperfeiçoamento técnico da máquina – uma peça essencial, a alma talvez 

da máquina – na hora de funcionar. E Trotski acabou compreendendo isso 

– e nunca quis se separar da máquina – reconheceu a superioridade de 

Lenin. Talvez Trotski nunca pudesse criar o partido – por incapacidade de 

organização psicológica. É agora que ela vai mostrar se aprendeu ou não a 

lição de Lenin e se sofre mesmo dessa inibição psicológica (PEDROSA 

apud MARQUES NETO, 1993, p. 286). 
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Em 1929, logo após seu retorno, Mário Pedrosa organizou um grupo de militantes 

dissidentes chamado Grupo Comunista Lenine (GCL), formado principalmente por 

intelectuais comunistas como Rodolfo Coutinho, Lívio Xavier, João da Costa Pimenta, 

Aristides Lobo, Mary Houston Pedrosa (esposa de Pedrosa), e a escritora Raquel de Queiroz. 

Muitos dos membros do GCL já faziam oposição à direção do Partido pela falta de 

centralismo democrático. Membros de outros grupos engrossaram as fileiras do GCL: vários 

militantes da Oposição Sindical, que saíram em massa do partido na cisão de 1928, e 

sindicalistas da célula 4R, que saíram do partido em 1929. Embora a grande maioria dos 

membros do GCL tenham saído do PCB, ou expulsos dele, fazendo oposição à sua direção 

burocrática, o grupo se sentia como parte do Partido e sua luta não era para a divisão ou a 

criação de um novo partido comunista no Brasil; eles queriam reformulá-lo e democratizá-

lo, para assim resgatar seu aspecto revolucionário (CASTRO, 2000, p. 141). 

Em 8 de maio de 1930, foi criado o jornal A Luta de Classes dentro da estrutura do 

GCL, para o qual o periódico serviria de porta voz. Com a criação do jornal, o PCB, pela 

primeira vez na sua história, viu organizar um grupo forte de dissidentes dentro de seus 

quadros e da ala marxista brasileira. O grupo produziu também, via A Luta de Classes, as 

primeiras publicações sobre as ideias oposicionistas de Leon Trotski ao Partido Comunista 

da URSS. Esse periódico surgiu no mesmo período em que a OIE estava organizando sua 

primeira conferência, em 1930, na cidade de Paris, alterando o status do grupo para uma 

organização internacional (FERREIRA, 2005, p.17). O A Luta de Classes circulou entre 

1930 e 1939 e foi o órgão oficial do grupo trotskista ligado à Oposição Internacional de 

Esquerda na década de 30, como o GCL, de 1930 a 1931, a Liga comunista (LC), de 1931 a 

1933, a Liga Comunista Internacionalista (LCI), de 1933 a 1936, o Partido Operário 

Leninista (POL), de 1936 a 1939, e o Partido Socialista Revolucionário, em 193912 

(ABRAMO, 1987, p. 41). 

Segundo as pesquisas documentais de Marques Neto (1993) no arquivo de Lívio 

Xavier, no CEMAP, ao ser criado em 6 de abril de 1930, no primeiro congresso da OIE em 

Paris, o Secretariado Internacional Provisório da Oposição de Esquerda entrou em contato 

com Mário Pedrosa e seu grupo convocando-os para uma reunião em 13 de abril do mesmo 

ano. Nessa reunião, o grupo brasileiro responderia a algumas questões impostas pelo 

                                                           
12 Mesmo com nomenclaturas diferentes como Grupo Comunista Lenine (CGL), Liga Comunista (LC), Liga 

Comunista Internacionalista (LCI), Partido Operário Leninista (POL) e Partido Socialista Revolucionário 

(PSR), o grupo é o mesmo. Não houve grupos trotskistas no Brasil naquele momento, mas um só que foi 

modificando o nome à medida que crescia com o número de militantes e ampliava suas ações 
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Secretariado Internacional. Também foi feito um convite para os membros do GCL 

publicarem trabalhos no Boletim de Informações do Secretariado, assim como sua 

distribuição no Brasil. 

Durante toda sua existência, o GCL não teve um grande número de adeptos e não 

mobilizou grandes massas, mas foi um grupo conhecido por suas análises rigorosas e 

originais sobre a situação econômica e social do Brasil e do movimento operário. Uma dessas 

análises, considerada pioneira e que representa a mais consistente análise marxista da 

formação social brasileira, foi o texto “Esboço de uma análise da situação econômica e 

social do Brasil”13, de Mario Pedrosa e Lívio Xavier. Os dois publicaram com pseudônimos: 

Mário Pedrosa é M. Camboa e Lívio Xavier é L. Lyon (MARQUES NETO, 1993, p. 21). 

Esse texto de Mario Pedrosa e Lívio Xavier foi publicado em português no volume 

seis da revista A Luta de Classes no Brasil, e na La Lutte de classes em francês, mas a edição 

brasileira da revista em que sairia o texto foi apreendia pela polícia em outubro de 1930. 

Com as pesquisas de Fúlvio Abramo e Dainis Karepovs, a versão em francês do texto foi 

achada na Biblioteca Nacional de Paris e traduzida para o português pelo próprio Fúlvio 

Abramo. Os autores não deixam claro em que periódico foi encontrada essa versão. A 

tradução do Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil voltou a ser 

publicada em 1987, no livro Na contracorrente da história. Como exemplo da 

institucionalização das ideias de seus autores, esse texto representou a mais moderna análise 

sobre o Brasil da década de 1930, contrastando com as análises dos teóricos do PCB como 

Octávio Brandão. Segundo Marcos Del Roio (1990), o Esboço de uma análise da situação 

econômica e social do Brasil traz para o estudo da história econômica do Brasil, e para o 

estudo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, conceitos marxistas de modo de 

produção, formação social, meios de produção, acumulação primitiva de capitais, 

demostrando o profundo conhecimento de seus autores da teoria marxista (DEL ROIO, 

1990, p. 170). 

Sobre a importância desse texto para o trotskismo brasileiro, segundo Karepovs e 

Marques Neto (2002): 

Esse texto será a base de interpretação política dos trotskistas brasileiros 

durante muitos anos, e, décadas depois suas teses serão retomadas por 

                                                           
13 Há uma variação no título do artigo. Dainis Karepovs utiliza o “Esboço de Análise da Situação Brasileira”, 

que foi o título utilizado por Pedrosa e Lívio na publicação de 1930 no jornal A Luta de Classes aqui no Brasil, 

e que foi recolhida pelo governo. José Castilho Marques Neto utiliza o “Esboço de uma evolução econômica 

e social do Brasil”, uma tradução da versão utilizada pelos autores na publicação em francês de 1931, da revista 

La Lutte de Classes “Esquisse d’une analise de la situation économique et sociale au Brésil”. Fulvio Abramo 

utiliza a tradução do francês “Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil”, e é com essa 

que ficaremos. 
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intelectuais do meio acadêmico para explicar e compreender a chamada 

Revolução de 1930 (KAREPOVS; MARQUES NETO, 2002, p. 123). 

 

Com a Revolução de outubro de 1930, o volume seis de A Luta de Classes, que 

deveria sair entre novembro ou dezembro daquele mesmo ano, foi censurada e apreendida 

pelas tropas da Aliança Liberal de Vargas. Mesmo assim, Mário Pedrosa e o GCL 

conseguiram se organizar e interferir nas manifestações populares nas ruas do Rio de Janeiro, 

no momento em que as tropas aliancistas chegaram. No dia 24 de outubro de 1930, dia da 

deposição do presidente Washington Luiz, Mário Pedrosa tentou organizar grupos de 

populares para empastelar14 o Jornal do Brasil, além de editar e distribuir panfletos em que 

instigava a população a se organizar e lutar pelos direitos dos trabalhadores, e não esperar 

pelas promessas da burguesia. O periódico La lutte de classes, nos números 28 e 29 de 

fevereiro e março de 1931, fez uma comparação entre as ações do grupo oposicionista GCL 

e o PCB: enquanto os oposicionistas tentavam organizar os trabalhadores para a luta 

democrática, o partido distribuía seu jornal sem dizer uma só palavra sobre a organização 

dos trabalhadores, chamando para explorar as terras dos senhores feudais, ou seja, uma 

postura e análise completamente alijada da realidade brasileira. Ainda em outubro de 1930, 

Mário Pedrosa adoeceu, com uma inflamação no pulmão, e se afastou da militância por um 

período, saindo do Rio de Janeiro para tratamento. Nesse momento, o GCL começou a se 

enfraquecer pois era muito dependente das ações de Pedrosa. Nos documentos que Marques 

Neto (1993) traz em sua obra “Solidão Revolucionária, Mario Pedrosa e as origens do 

trotskismo no Brasil”, há trechos de duas correspondências de Rodolfo Coutinho a Lívio 

Xavier, entre novembro de 1930 e janeiro de 1931, nas quais fez referências à péssima 

situação do grupo: Pedrosa e Escobar doentes e a atividade proletária parada, e, pelas suas 

próprias palavras, “do nosso grupo aqui, nem cinza resta” (MARQUES NETO, 1993, p. 

158). 

Em São Paulo, Aristides Lobo e Plínio Mello juntaram militantes comunistas, 

recém-saídos ou expulsos do PCB, à estrutura organizativa do GCL, e criaram, em janeiro 

de 1931, a Liga Comunista Internacionalista (LCI), dando continuidade às ações do grupo 

e do jornal A Luta de Classes, além de manter a filiação à Organização Internacional de 

Esquerda. Com a nova conjuntura política brasileira criada com a Revolução de 1930, os 

integrantes da Liga Comunista, além de manterem o arcabouço teórico do Grupo Comunista 

Lenine, aprofundaram seus estudos e lançaram, no Boletim da Oposição número um de 

                                                           
14 Empastelar é uma forma de sabotagem que visa calar um jornal impresso, misturando os caracteres das 

caixas, impossibilitando de se montar o texto a ser impresso. 
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janeiro de 1931, o manifesto “Aos trabalhadores do Brasil”, onde se encontram as intenções 

do novo agrupamento e uma atualização política do texto de Lívio e Pedrosa, Esboço de uma 

análise da situação econômica do Brasil (KAREPOVS; MARQUES NETO, 2002, p. 123). 

Mesmo se recuperando de sua doença, Mário Pedrosa continuou sua militância na 

Liga Comunista. Entre os anos 1931 e 1934, por intermédio da editora Unitas, a Liga 

Comunista traduziu e publicou vários livros e textos marxistas no Brasil com o apoio de 

muitos militantes, entre eles Mário Pedrosa e Lívio Xavier. Sobre as publicações da editora 

Unitas, Edgar Carone afirma: 

 

(...) clássicos de Marx, Engels, Plekanov, Beer etc., mas a ênfase é para 

Trotski, secundariamente Lenin. Na verdade, com raras exceções, a 

divulgação de Trotski no Brasil deve-se à Unitas. Através dessas 

publicações temos mais um elemento para a compreensão do trotskismo 

entre nós: as traduções, introduções e seleção são devidas a Aristides Lobo, 

Mário Pedrosa, Lívio Xavier, todos participantes da Liga (CARONE apud 

MARQUES NETO, 1993, p. 28). 
 

Para além de seu trabalho intelectual na editora Unitas, Pedrosa participou da 

Frente Única Antifascista (FUA). Em uma entrevista a José Arbex Júnior, em sete de 

outubro de 1984, Fúlvio Abramo nos conta como foi a organização da FUA e o confronto 

com os integralistas em sete de outubro de 1934, fato conhecido como “revoada dos 

galinhas-verdes”. Segundo Abramo (1984), a ideia de criar uma frente de combate ao 

fascismo no Brasil foi de um imigrante trotskista italiano chamado Rosini, que, ao chegar ao 

Brasil em 1932, entrou em contato com a LCI propondo criar uma força antifascista baseada 

nos sindicatos e nas classes trabalhadoras. Em 17 de junho de 1933, Aristides Lobo, no jornal 

“O Homem Livre”, propôs a criação de uma comissão organizadora da FUA, e uma semana 

depois, em 25 de junho, foi criada a FUA, composta pelos Grêmios Universitários 

Socialistas, PSB, União dos Trabalhadores Gráficos, LCI, entre outros. Dos integrantes da 

Liga Comunista Internacionalista estavam Lívio Xavier e Mário Pedrosa, que, segundo 

Fúlvio Abramo, tinham a tarefa de aglutinadores da luta antifascista. Uma característica 

importante desses dois personagens é que, ao longo de suas vidas de militantes, sempre 

agregaram e lideraram pessoas e grupos, e, a partir da criação do GCL, os dois amigos 

sempre foram elementos de coesão de forças na luta pela democracia, tanto dentro como fora 

do partido. 

Durante a atuação da FUA em 7 de outubro de 1934, os camisas verdes integralistas 

marcaram uma manifestação para a Praça da Sé em São Paulo. Os integrantes da FUA 

chamaram uma contramanifestação no mesmo local, na tentativa de intimidá-los. Ao chegar 
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nas escadarias da Praça da Sé, os integralistas encontraram milhares de trabalhadores 

tomando a Praça, com o discurso de Fúlvio Abramo: “se hoje eles tomarem a praça, amanhã 

tomarão o Estado”. Foi quando começaram os tiros de metralhadora por parte dos camisas 

verdes. Ao lado de Fúlvio Abramo, caíram alguns camaradas mortos e Mário Pedrosa 

baleado, e o tiroteio generalizou-se na praça até a chegada da polícia e a fuga dos 

integralistas. Durante a fuga, muitos tiraram suas camisas verdes e as jogaram fora tentando 

despistar os policiais. No dia seguinte, ao visitar o companheiro Mário Pedrosa no hospital, 

Fúlvio foi preso, mas para ele esse foi um exemplo da disciplina e organização dos 

trabalhadores que lutaram com bravura (ABRAMO, 1984, s.p.). 

Em setembro de 1938, na Vila de Perigny, nos arredores de Paris, aconteceu a 

reunião de formação da IV Internacional, contando com 21 delegados de nove países. Nessa 

reunião, o representante das seções latino-americanas era Mário Pedrosa, com o pseudônimo 

de Lebrum, sendo designado para chefiar a seção da América Latina no Comitê Executivo 

sediado em Nova York. Durante seu trabalho no Comitê Executivo da IV Internacional, 

entrou em uma discussão com Trotski, que no momento defendia incondicionalmente o 

Estado Soviético, mesmo com o pacto entre Hitler e Stalin. Em resposta a Trotski, Pedrosa 

e um líder trotskista estadunidense, Max Shachtman, escreveram um documento criticando 

sua posição. Em 1940, na organização do Secretariado, Pedrosa foi expulso e não presidiu 

mais a seção latino-americana da Internacional, voltando ao Brasil. No retorno encontrou a 

perseguição do Estado Novo de Vargas e teve que se refugiar novamente. Exilado nos 

Estados Unidos, só voltou novamente ao Brasil em 1945, com o fim da Era Vargas. 

Depois desses episódios, os militantes trotskistas foram se afastando da IV 

Internacional. Lívio Xavier deixa de militar e Mário Pedrosa, ao regressar ao Brasil na 

década de 1940, trouxe as ideias de Rosa Luxemburgo, que formaram sua base teórica para 

a publicação do Jornal Vanguarda Socialista. Esses militantes são considerados a primeira 

geração de trotskistas no Brasil, e, embora depois deles outros tenham surgido, as discussões 

e lutas dessa geração não se perderam. 

 

1.4 Diálogo entre Octávio Brandão e Mário Pedrosa 
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Tomando como referência a perspectiva de história comparada, neste tópico 

buscaremos promover o diálogo entre duas obras produzidas no período de 1924 a 1930, que 

têm como seu principal objetivo compreender a formação do Brasil sob o aspecto político, 

social e econômico, mas que guardam, cada uma, uma visão diferente do mesmo processo. 

Essas obras são Agrarismo e Industrialismo, de Octávio Brandão, e Esboço de uma análise 

econômica e social do Brasil, de Mário Pedrosa e Lívio Xavier. 

Octávio Brandão (1896-1980) nasceu em Viçosa, no estado de Alagoas. Formado 

em Farmácia, foi um dos principais militantes comunistas do Brasil. Na sua juventude, 

aderiu ao anarcossindicalismo, passando por uma inflexão política nos anos 1920, e 

tornando-se um dos principais fundadores e dirigentes do Partido Comunista do Brasil 

(PCB). Gostava de ler grandes teóricos das ciências naturais e geógrafos do século XIX, 

como os naturalistas Darwin e Haeckel, os geógrafos Humbolt e Ratzel, e o físico Ritter, 

mas também gostava de Zumbi, Tiradentes e Euclides da Cunha. A leitura desses brasileiros 

serviu para lhe dar uma visão da realidade brasileira. Segundo Marcos Del Roio (2015), a 

natureza dessas leituras levou Octávio Brandão a uma “religião humanista de caráter 

positivista”, como uma marca de continuidade em seu pensamento, do anarcossindicalismo 

ao marxismo. Em Alagoas, Octávio Brandão iniciou seu contato com os anarquistas por 

intermédio do periódico “Tribuna do Povo”, do editor Antônio Bernardo Canellas, que 

circulou entre 1916 e 1917. Brandão passa a acompanhar Antônio Bernardo Canellas e, em 

julho de 1917, esse último montou um periódico em Maceió chamado A Semana Social, 

onde Brandão o apoiou como um de seus diretores. Esse periódico cumpriu um papel 

importante em Alagoas, que seria apoiar o movimento operário e as greves gerais que se 

espalhavam pelo país em 1917, além de disseminar as ideias dos anarco-sindicalistas contra 

a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Com o fechamento do periódico pela 

repressão do governo no final de 1917, Octávio Brandão começou a colaborar com a 

imprensa anarquista do Rio de Janeiro, onde conhece Astrojildo Pereira e José Oiticica, que 

o aproximaram do movimento Vanguarda Operária Anarco-sindicalista15. 

Octávio Brandão militou no primeiro Partido Comunista do Brasil16, onde 

colaborou com os trabalhos do jornal Spartacus. Mas, a chegada da notícia de que, no 

                                                           
15 Idem, s.p. 
16 No congresso de fundação da III Internacional Comunista em Moscou, em 2 de março de 1919, ficou 

acordado que todos os partidos socialistas revolucionários criados a partir daquele momento se chamariam 

Partido Comunista, para se distanciar dos criados no período da II Internacional Comunista, falida em 1914 

com a guerra. Em 9 de março de 1919, sete dias depois, foi criado no Rio de Janeiro o primeiro Partido 

Comunista do Brasil. Formado principalmente por lideranças do anarquismo, durante sua curta vida, foi um 

grande defensor da revolução de 1917 e de Lênin no Brasil (BUONICORE, 2017).  
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desenvolver da Revolução Russa houve repressão violenta das forças bolcheviques contra 

os anarquistas russos, desestabilizou o movimento aqui no Brasil e esvaziou o recém-criado 

Partido Comunista do Brasil. Ainda em 1919, o grupo Clarté da França influenciou muitos 

militantes das lutas operárias e artistas no Brasil. Marcando um movimento de transição do 

anarquismo para o marxismo, personalidades como Edgard Leuenroth, Astrojildo Pereira e 

Octavio Brandão, com o espírito do grupo Clarté e influenciados pela Revolução Russa, 

formaram o Grupo Comunista Zumbi (RUY, 1996). Mas o que se vê no movimento operário 

no começo da década de 1920 é uma cisão do grupo que criou o primeiro partido comunista 

em dois grupos: um que defende os princípios do anarquismo e do sindicalismo 

revolucionário, no qual participaram pessoas como Edgard Leuenroth e José Oiticica; e outro 

que continua a defender a Rússia Soviética, a Revolução e a construção de um partido 

socialista, no qual militaram Astrojildo Pereira e José Elias da Silva. Nesse primeiro período 

em que se formaram os grupos, Octávio Brandão oscilou entre os dois caminhos. No 

congresso de formação do segundo - e o que permanece até hoje - Partido Comunista do 

Brasil (o PCB), entre 23 e 25 de março de 1922, Octávio Brandão não participou, pois ainda 

defendia a aliança entre comunistas e anarquistas. Contudo, a repressão do governo aos 

movimentos, desencadeada pelo estado de sítio decretado ao levante dos 18 do Forte de 

Copacabana, mudou a ideia de Brandão, que, por fim, aderiu ao PCB (DEL ROIO, 2015)17. 

Os anos 1920 foram anos conturbados para a política brasileira: a eleição de Arthur 

Bernardes criou um desentendimento do novo governo com os militares. Em junho de 1922, 

após as eleições e antes da posse de Arthur Bernardes, o Clube Militar lançou um protesto 

contra a subutilização do exército pelo governo para intervir na política local de 

Pernambuco. Isso gerou a prisão de Hermes da Fonseca, ex-presidente da república, e à 

época presidente do Clube Militar, e o fechamento do próprio clube. Após a Primeira Guerra 

Mundial, houve um crescimento visível de operários e da classe média urbana, que passaram 

a firmar presença na política, defendendo a transformação da República Oligárquica em 

República Liberal. O ponto de união desses grupos era a oposição que eles desenvolveram à 

                                                           
17 Nesse momento podemos perceber uma inflexão no pensamento de Octávio Brandão, que, como militante 

do PCB, se dedicou então à defesa da Rússia Soviética e à construção do Partido Comunista como uma nova 

vanguarda da classe operária no Brasil. Começou a estudar os textos de Lenin, Marx e Engels para compreender 

o materialismo histórico, e com ele construir um instrumento de análise da realidade brasileira e suas 

contradições. Em 1924, traduziu e publicou o Manifesto do Partido Comunista. Essa nova empreitada de 

Octávio Brandão foi consolidada dentro do espaço institucional do Partido Comunista do Brasil, e seus 

trabalhos serviram de inspiração para a organização das diretrizes do partido, bem como para a ideia de 

revolução brasileira aceita pelos comunistas. Dentro do partido, Octávio Brandão, junto com Astrojildo Pereira 

e Paulo de Lacerda, formaram a Comissão Central Executiva, trabalhando na atividade de propaganda e 

agitação. Esses três nomes constituíram o grupo dirigente original do PCB nos seus anos iniciais. 
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oligarquia agrária cafeeira. Esses foram alguns dos fatores que levaram a eclodir o 

movimento tenentista no Brasil, que antes de 1930 se desenhava como um movimento de 

rebeldia contra o Governo Federal, e se desenvolveu em dois episódios: a Revolta dos 18 do 

Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922 e a Revolução de São Paulo, em 5 de julho de 

1924. Embora o descontentamento da ala militar com o governo federal fosse geral, 

principalmente com militares de alta patente, foram principalmente os tenentes e sargentos 

que levaram a cabo os dois episódios da revolta (FAUSTO, 1998, p. 307-309). 

Com a derrota da Revolta de São Paulo, em 28 de julho de 1924, quando o General 

Isidoro Dias Lopes, líder das tropas revoltosas, fugiu de São Paulo rumo ao interior do 

estado, Octávio Brandão, estimulado por Astrojildo Pereira, começou a escrever sua análise 

sobre a Revolta de São Paulo e sobre o seu significado. Como o movimento tinha sido 

derrotado, a análise seria um esforço de entender o cenário político brasileiro do período, e 

com menos de um mês depois já estava pronto o esboço do que seria o livro Agrarismo e 

industrialismo: Ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes 

no Brasil. O livro de fato foi impresso em Buenos Aires e publicado em 1926, com Brandão 

usando o pseudônimo de Fritz Mayer, para fugir da perseguição do Estado brasileiro. 

Segundo Cunha (1997), o livro de Octávio Brandão apresenta um esboço de uma 

explicação teórica da sociedade brasileira, com características do marxismo. Ao escrever seu 

livro, Brandão sofreu influência do seu tempo, como o progressivo caráter revolucionário do 

proletariado brasileiro, que naquele momento estava em transição do anarquismo para o 

comunismo; da criação do PCB e da III Internacional Comunista; e do pensamento 

positivista que ainda permeia o universo de luta do operariado. Confirmando o que 

Astrojildo Pereira disse em 1926, Cunha (1997, p. 54) afirma: “constitui uma tentativa de 

elaboração de uma perspectiva metodológica de análise marxista, embrionária e pouco 

fundamentada, mas pioneira e ousada e fortemente contextualizada no período e no processo 

histórico”. Agrarismo e Industrialismo teve uma importante contribuição para a formação 

do PCB e dos intelectuais no período. 

Ao tratar do aspecto teórico de Agrarismo e Industrialismo, Del Roio (2015) diz 

que a obra, a rigor, não tem uma análise marxista-leninista, mas tem seu valor como uma 

tentativa de interpretação da organização social do Brasil, com suas contradições e suas 

perspectivas. Del Roio (2015) ainda aponta dois problemas de ordem metodológica: 

primeiro a fragmentação da realidade em processos e em causas de diferentes ordens, como 

a política, a econômica e a psicológica, e, em segundo, a tomada da cena internacional como 
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pontos de partida da análise social brasileira, a organização social no Brasil como um ponto 

de contato entre os imperialismos.  

Vamos agora a uma análise do conteúdo do livro de Octávio Brandão: 

primeiramente faremos uma breve apresentação de sua organização, e, na sequência, 

exploraremos as principais ideias contidas na primeira e terceira parte da obra. 

Agrarismo e Industrialismo é um ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São 

Paulo e a guerra de classes no Brasil, sendo organizado em três partes. A primeira é reservada 

à explicação das origens das revoltas tenentistas, principalmente a de 1924. O autor faz um 

estudo das situações políticas e econômicas internas e externas, e as características 

psicológicas que influenciaram a eclosão do movimento. Ainda na primeira parte, temos a 

equiparação da situação agrária brasileira com o sistema feudal europeu, mas com algumas 

características intrínsecas ao Brasil, e a inclusão do país no imperialismo internacional como 

área de disputa entre os imperialismos inglês e estadunidense. Na segunda parte, Octávio 

Brandão faz uma síntese da primeira, chamando uma maior atenção para a dissonância da 

situação nacional com a internacional, onde a realidade interna aparece atrasada em relação 

ao exterior. Quanto às duas revoltas tenentistas, afirmou que o movimento operário teria que 

aprender com os erros cometidos e Brandão acreditava que uma terceira tentativa ocorreria, 

mais cedo ou mais tarde, na qual o operariado sairia vitorioso. É interessante notar que as 

duas primeiras partes do livro foram escritas de 28 de julho a 22 de agosto de 1924, e a 

terceira parte em 13 de março de 1925, seis meses depois de concluir o esboço. Na terceira 

parte, Brandão se dedicou a discutir a revolta permanente de alcance internacional. 

Ao começar a escrever a primeira parte de seu livro, em 28 de julho de 1924, as 

tropas revoltosas estavam deixando a cidade de São Paulo e caminhavam à luta de guerrilhas 

no interior do estado. A revolta ainda não havia acabado, mas Octávio Brandão já dava a 

derrota como certa, pois começava a avaliar seu significado, analisando as causas que 

levaram ao movimento e, com a certeza de que uma terceira revolta estaria por vir, o autor 

separou as causas em econômicas, políticas e psicológicas. Octávio Brandão enumera várias 

causas econômicas que culminaram na revolta paulista, mas há duas linhas principais: a luta 

entre o imperialismo inglês e o imperialismo estadunidense pelo controle do mercado 

brasileiro, e o endividamento do Estado brasileiro como medidas para salvar os grandes 

fazendeiros de café. Essas práticas de endividamento do Estado ajudaram na formação de 

uma elite financeira atuando no país e liderada pelo Banco do Brasil, que mantinha o controle 

de outras atividades econômicas além da financeira, como por exemplo, comprando os 

grandes jornais como o Imparcial e o Jornal do Comércio.  Nas causas políticas, Octávio 



36 
 

Brandão inicia o desenvolvimento de sua ideia de oposição entre cidade e campo, atribuindo 

as causas políticas da Revolta de São Paulo à rivalidade política e econômica entre os 

fazendeiros e a pequena e grande burguesia. Para ele, os direitos políticos dos trabalhadores 

e dos industriais eram pisados pela política agrária do governo federal. Essa “política 

agrária” acabou virando uma “economia agrária”, com todo o aparato econômico do Estado 

voltado à manutenção da economia cafeeira, mesmo que a produção manufatureira de São 

Paulo tenha crescido, segundo Brandão, ao ponto de nivelar-se e posteriormente ultrapassá-

la. Esse dilema entre campo e cidade foi questionado por Mário Pedrosa e Lívio Xavier no 

Esboço, discussão que será feita mais adiante. Nas causas psicológicas, pode-se notar que 

Octávio Brandão reacende seu espírito positivista na defesa do progresso da ciência, da luta 

entre o liberalismo e as ideias atrasadas e tacanhas dos governadores. Junte-se a isso o 

estímulo criado pela revolução russa, o abalo social pós Primeira Guerra Mundial e as 

repressões do Estado contra aqueles que lutavam contra o feudalismo brasileiro. 

Após analisar as causas da revolta paulista de 1924, Octávio Brandão parte para a 

contextualização e a incorporação do movimento dentro das situações internacional e 

nacional. Brandão afirma que: “Se isolarmos do cenário mundial, a revolta de 1924, em São 

Paulo, perderíamos uma de suas significações fundamentais. Nossa escala, nosso padrão de 

análise é um padrão universal. Baseia-se no internacionalismo leninista” (BRANDÃO, 

2006, p. 29). E o cenário internacional é marcado pelo novo avanço da vaga revolucionária 

depois da derrota em 1923, na Alemanha. A burguesia, no entanto, tentando parar esse 

avanço operário utiliza-se de vários meios para chegar ao seu objetivo, principalmente apoiar 

o fascismo, e, para Brandão “o punhal fascista é importante contra a revolução mundial” 

(BRANDÃO, 2006, p.30). Escrevendo o livro antes das vitórias fascistas da década de 1930, 

Brandão errou na previsão, afirmando que essa tática burguesa de aliança com os fascismos 

já estava demostrando seu fracasso, e que a esquerda estava crescendo no mundo, tendo 

como exemplo a França e a Alemanha, onde o Partido Comunista estava crescendo, e a 

desilusão das massas com a socialdemocracia daria apoio a ele. No entanto, agora sabemos 

que sua previsão não aconteceu de fato. Octávio Brandão via no mundo uma batalha 

internacional, uma guerra internacional entre as classes, e o Revolta Paulista seria uma 

escaramuça desse movimento internacional com suas características peculiares. O autor dá 

como o exemplo o fato de que, no mundo civilizado, o operário luta contra a burguesia, e 

aqui no Brasil, a burguesia briga com os fazendeiros de café. Octávio Brandão coloca a 

situação brasileira em uma condição em que, principalmente, a pequena burguesia ainda é 

uma classe revolucionária. Para ele, não passamos pelo desenvolvimento do capitalismo, 
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continuamos no colonialismo e, para construir uma nação brasileira, teríamos que passar por 

uma revolução burguesa. Mas Brandão faz um paralelo ente a luta de classes no Brasil o que 

aconteceu na Alemanha em 1848. Em 1848, na primavera dos povos, a burguesia lutou lado 

a lado com o operariado contra os governos autocráticos e, depois de conquistar o poder e 

organizar governos com base no liberalismo, traiu o trabalhador e criou formas de explorá-

los ainda mais. E isso poderia ocorrer no Brasil também, por isso o movimento operário teria 

que manter a guarda, já que, depois de derrotar a elite agrária feudal, a luta se viraria contra 

a burguesia. 

Depois de encaixar a Revolta de São Paulo no cenário internacional, Brandão passa 

à análise da situação nacional, que deu as características regionais ao movimento que, 

também na visão do autor, é internacional. Por que as revoltas brasileiras tomaram os rumos 

que tomaram? Para o autor, essa resposta estaria nas condições políticas, econômicas, sociais 

e psicológicas do Brasil. Um aspecto interessante é essa fragmentação na análise de Octávio 

Brandão: dá a entender que ele busca a compreensão total da realidade brasileira partindo de 

um caos. O objeto de seu estudo foi a revolta paulista de 1924, mas para compreender esse 

fato particular ele destrincha a sociedade brasileira em várias partes não isoladas, dando 

valor principalmente a elementos econômicos, políticos e psicológicos, mas também levando 

em conta o estágio de desenvolvimento da natureza e do homem brasileiro. Segundo 

Brandão (2006, p.32-33), o homem brasileiro, assim como a terra do Brasil, ainda estava em 

formação. Não existe o “brasileiro”, é um tipo indefinido de mistura de raças com sub-raças, 

e é essa situação que se projeta para outras áreas da vida nacional. 

Para Octávio Brandão, a economia agrária, que gera uma política também agrária, 

foi o amálgama para uma sociedade feudal existente no Brasil. Brandão faz uma alusão à 

metáfora de Marx sobre a base e a superestrutura para apoiar sua tese de sociedade feudal: a 

característica econômica brasileira gerou uma sociedade com características feudais. O país 

tinha uma economia instável baseada em exportação de produtos primários, que têm seu 

preço flutuante no mercado; uma estrutura rural feudal, constituída por colonos-servos e os 

grandes fazendeiros; e uma indústria principiante, composta por apenas 13 mil 

estabelecimentos concentrados no litoral e regiões próximas, com aproximadamente 275 mil 

trabalhadores. Em uma comparação com outros países industrializados, o Brasil era um país 

agrário e atrasado. E essa economia rural e feudal, que gerou também uma política rural, 

onde os grandes fazendeiros de café comandavam os governos, principalmente o federal, 

que aceitava o colonialismo britânico com seus investimentos e empréstimos ao 

desenvolvimento da produção cafeeira no país. Para Octávio Brandão, o sistema feudal 
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caracterizou-se pela mão de obra servil e a religiosidade católica. Assim, como donos do 

Brasil, os grandes proprietários de terras utilizavam em suas propriedades o trabalho servil. 

Na região sul se encontrava o colono, e nos engenhos do norte se encontrava o trabalhador 

de enxada, dois grupos de trabalhadores em regime de servidão e que foram os alicerces da 

economia brasileira. Isso fica claro nessa passagem da obra: 

Hoje, os descendentes de todos esses escravistas barões feudais são os 

senhores da nação. Ide ao Congresso, revolvei as repartições públicas e só 

encontrareis isso: agrários ou descendentes de agrários. São eles os 

legisladores e executores; são eles os sanguessugas, são eles os juízes e os 

carrascos. Sobretudo os carrascos... (BRANDÃO, 2006, p. 40). 
 

Fechando a primeira parte de Agrarismo e industrialismo, Octávio Brandão explora 

o imperialismo e suas marcas no mundo e no Brasil. Tomando como referência a obra de 

Lênin, Imperialismo, fase superior do capitalismo, Brandão define o imperialismo como a 

última etapa do capitalismo; ele atingiu seu ápice e seria só queda até seu fim, e a III 

Internacional Comunista também iria lhe impor esse caminho. Com o desenvolvimento da 

fase imperialista, desapareceriam as pequenas empresas e os trustes e cartéis tomariam conta 

do mercado, surgindo assim uma oligarquia financeira mundial, onde os bancos controlariam 

boa parte da produção industrial, ou seja, todo o mundo viraria satélite de Wall Street. A 

Inglaterra e os Estados Unidos eram grandes exportadores de capital, e o Brasil, pobre e 

agrário, era um grande importador de capitais, ficando sob a área de influência dessas 

grandes potências imperialistas. E para combater o imperialismo e o agrarismo, os 

trabalhadores teriam que se organizar e criar um Partido Comunista forte e articulado com 

as ideias de Lenin. 

Octávio Brandão acreditava que a luta pela libertação do Brasil deveria ser una, 

contra o imperialismo e contra o agrarismo. E para derrotar o agrarismo feudal brasileiro, a 

pequena burguesia proletarizada teria um papel fundamental. Era essa a função das revoltas 

tenentistas, principalmente a de São Paulo, de 1924. Sobre isso Brandão diz: 

Ora, a revolta de 1924 está desagregando a economia agrária de São Paulo, 

a economia que dominava o Brasil. Está desagregando, portanto, a política 

rural de São Paulo a política que dominava o Brasil. A política nacional 

vai começar a girar em torno do industrialismo. A pequena-burguesia 

proletarizada acentuara sua marca para a esquerda, para o radicalismo. Se 

a pequena burguesia e os grandes industriais procurarem organizar-se 

politicamente, o grande agrário terá perdido dois de seus grandes aliados: 

a economia, o caos da oposição burguesa (BRANDÃO, 2006, p. 148). 

 

E nessa luta nacional entre a burguesia urbana e os fazendeiros agraristas, qual seria 

o papel do operário, do trabalhador urbano? Brandão fala de uma aliança entre o operariado 
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e a pequena burguesia, que, diante da precariedade da organização operária, teria a liderança 

do movimento nos moldes da luta burguesa, estruturando uma revolução democrática 

pequeno-burguesa, a qual destruiria a política agrária e desenvolveria o capitalismo 

brasileiro baseado na industrialização. Esse momento não demoraria a chegar e Octávio 

Brandão o chamou de “terceira revolta”, pois seria agravada por uma crise econômica ligada 

ao café, que perderia o financiamento do capital imperialista, e pelas lutas dos trabalhadores 

da cidade e, principalmente, do campo. E assim teríamos a libertação nacional (BRANDÃO, 

2006, p. 150). 

Depois da revolução burguesa de libertação nacional, como deveriam se comportar 

os trabalhadores do campo e da cidade? Octávio Brandão afirma que: 

Dada esta situação objetiva, a vitória da pequena-burguesia aliada ao 

grande burguês industrial e, posteriormente, a vitória do proletariado, serão 

meras questões subjetivas. [...] No Brasil, a revolução dos operários 

industriais contra o regime burguês industrial, regime do salariado, ira 

coincidir com a revolução agrária, dos trabalhadores rurais contra o regime 

agrário, regime feudal, regime de servidão, Fundir os dois movimentos em 

um só – transformar o nosso 1789 numa revolução permanente, da qual 

brotará nosso 7 de novembro de 1917 – tal deve ser uma das obras 

fundamentais dos comunistas do Brasil (BRANDÃO, 2006, p. 150). 

 

Aa teses adotadas pelo PCB, e que têm como base teórica o Agrarismo e 

Industrialismo, estão de acordo com as instruções da Internacional Comunista para a 

Revolução na China, a revolução por etapas. A primeira é a libertação do país das mãos do 

imperialismo inglês, com o apoio da pequena burguesia, cujo objetivo seria expulsar do país 

todos os imperialistas de sua metrópole e fazer florescer o sentido fraternal entre os 

trabalhadores. Na segunda etapa, os trabalhadores se assumiriam como sujeitos da 

revolução, que nesse segundo momento ganharia características socialistas, pois o processo 

de industrialização levaria a um desenvolvimento e articulação da classe operária, e essa 

levaria a cabo a revolução que instalaria a ditadura do proletariado. 

Outra obra muito importante para a compreensão da formação econômica e social 

do Brasil produzida nesse período é o Esboço de uma análise da situação econômica e social 

do Brasil, produzida por Mário Pedrosa e Lívio Xavier com os pseudônimos M. Camboa e 

L. Lyon, respectivamente. Escrito em 1930 e publicado no volume de fevereiro e março de 

1931 no jornal La lutte de classes na França, esse pequeno ensaio surgiu em um momento 

de dissidência dentro do PCB e a chegada das ideias de Trotski ao Brasil. Segundo Fúlvio 

Abramo: 

“No Esboço” – da autoria comum de Mário Pedrosa e Lívio Xavier – faz-

se, pela primeira vez no Brasil, um esforço sério para compreender a 
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formação nacional a partir de sua situação de colônia e, depois, de país 

independente. Na ocasião o Partido Comunista não levantara qualquer 

estudo sério sobre as características da situação nacional. Bastavam-lhe as 

generalizações antimarxistas de Octávio Brandão e os ukases vindos da III 

Internacional via Bureau Sul-americano (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, 

p. 35). 
 

Durante muitos anos não se teve notícias desse texto aqui no Brasil porque o número 

do jornal A luta de Classes no qual o ensaio sairia publicado, foi apreendido pela polícia 

durante o movimento armado de outubro de 1930. Ao escrever, junto com Dainis Karepovs, 

o livro “Na contracorrente da história”, em que reuniu os documentos e publicações dos 

membros da Liga Comunista Internacionalista durante o período de 1930 e 1933, Fúlvio 

Abramo afirma que encontrou citações do Esboço em francês, feitas pelo próprio Mário 

Pedrosa na obra A opção Brasileira. Abramo indica que uma versão em francês do Esboço 

tinha sido publicada em 1931, no jornal La lutte de classes, e a traduziu para o português 

novamente. E é com essa versão que trabalharemos aqui. Para não repetir o nome completo 

do ensaio, durante a escrita utilizaremos apenas o termo Esboço. 

Em discordância com Octávio Brandão, que definiu a sociedade brasileira como 

feudal, Mário Pedrosa e Lívio Xavier afirmam que o capitalismo, com todas as suas 

caraterísticas, tais como a acumulação e a propriedade privada, foi exportado diretamente da 

metrópole para a colônia, de Portugal para o Brasil. Mas nesse processo, a burguesia 

metropolitana tinha uma contradição para resolver, e a resolução dessa contradição criaria 

uma outra contradição. Com tantas terras livres nas colônias, podendo ser transformadas em 

propriedade privada, e o trabalhador podendo por si mesmo acumular, ter o controle dos 

meios de produção, como seria possível implantar o capitalismo, uma vez que sua base é a 

expropriação e a exploração do trabalhador? A resposta para essa contradição foi a 

introdução da colonização sistemática. O Estado dominaria a terra e a transformaria em 

propriedade privada individualizada, adotando a mão-de-obra escravizada; primeiro 

indígena, depois negra, ou seja, a característica básica do capitalismo, que seria a 

dependência do trabalhador em relação ao capitalista, aqui na colônia, foi criada por meios 

artificiais.  Por que a resolução dessa contradição geraria outra? Os autores citam Marx para 

responder: “Ali está a contradição que a burguesia da metrópole deveria resolver – o segredo 

de sua floração e de sua gangrena (Marx)” (PEDROSA; XAVIER, 1987). Ao resolver o 

problema do meio de produção e da mão-de-obra, a burguesia criaria a contradição das 

classes que a derrubariam. 
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Mário Pedrosa e Lívio Xavier situam o Brasil, desde a conquista de suas terras, 

como uma vasta área de exploração agrícola, e que seu caráter de exploração rural colonial 

precedeu historicamente sua organização como Estado. O Império brasileiro manteve as 

características criadas pela exploração agrícola colonial, como o latifúndio, a produção 

dirigida pelos senhores da terra, com poucos trabalhadores livres no campo e nas cidades, e 

o trabalho escravo. Assim, não foi possível criar no Brasil a classe dos pequenos 

proprietários de terras, pois sua exploração por meio de cercamentos marcou a acumulação 

primitiva de capitais e o surgimento do capitalismo. Para Mário Pedrosa e Lívio Xavier, no 

Brasil a acumulação primitiva de capitais fez-se de maneira direta, com a transformação da 

economia escravagista em assalariada no campo, com a vinda da mão-de-obra dos 

trabalhadores imigrantes. Citando Marx mais uma vez, os autores dizem que no Brasil se 

produziu uma simples troca de forma. Segundo os autores: 

 
No Brasil; a acumulação primitiva do capital fez-se de maneira direta: a 

transformação da economia escravagista em salariado do campo se fez 

diretamente e o afluxo migratório, que já começara antes da abolição da 

escravatura, teve como objeto oferecer braços à grande cultura cafeeira. 

Produziu-se aqui, portanto, o que Marx chama de “uma simples troca de 

forma” (PEDROSA; XAVIER apud ABRAMO; KAREPOVS, 1987. p. 

67). 

 

Podemos perceber que, para Mário Pedrosa e Lívio Xavier, o início do capitalismo 

no Brasil é marcado por um movimento revolucionário burguês que começou com o 

processo da abolição da escravidão, mas não se completou, e que as estruturas pré-

capitalistas vinculadas ao mercantilismo não foram transformadas ou evoluídas, 

principalmente no que diz respeito à forma jurídica da terra e da mão-de-obra. O que se viu 

no Brasil foi um processo de transição do trabalho escravizado para o trabalho livre 

vinculado ao processo de mercantilização da terra, legitimado juridicamente pela Lei de 

Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 – de 18 de setembro de 1850 - surgiu na esteira da 

Lei Eusébio de Queirós – de 4 de setembro de 1859 -, colocando fim ao tráfico negreiro. 

Com o fim da escravidão já planejada, a oligarquia agrária brasileira executa a transição da 

mão-de-obra escravizada para a livre mantendo o sistema latifundiário, característica da 

colonização, criando a estrutura agrária remanescente até os dias atuais (GADELHA, 1989). 

A terra, que na visão de Pedrosa nunca foi livre, passa a ter um valor de compra, limitando 

seus compradores e sendo concentrada, ao mesmo tempo que, com os recursos levantados 

pelo Estado brasileiro com a sua venda, era financiada a vinda de imigrantes europeus para 

a substituição dos escravizados libertos. Restringindo a existência da pequena propriedade 
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de terras, a estrutura latifundiária da terra era mantida, e continuou a vasta exploração 

agrícola visando o mercado externo. 

Antes de continuar, achamos importante comentar uma passagem dos autores, 

quando afirmam: “sob uma forma peculiar de feudalismo, todos vinham explorar a força de 

trabalho do indígena adaptado e do negro importado” (PEDROSA; XAVIER apud 

ABRAMO, KAREPOVS, 1987, p. 68). Há diferenças entre o feudalismo proposto por 

Octávio Brandão e a citação acima de Pedrosa e Lívio. Octávio Brandão faz uma analogia 

entre o modelo europeu e o brasileiro, até a criação de uma operação psicológica 

característica da mentalidade medieval europeia. No Esboço, os autores utilizam a palavra 

feudalismo somente nesse ponto, quando falam sobre o histórico de exploração agrícola do 

Brasil e da transformação da escravidão em mão-de-obra assalariada. Com a leitura da obra, 

supomos que o termo utilizado não seja uma caracterização da economia colonial brasileira 

como feudal, como em Octávio Brandão, mas como uma adjetivação de uma economia ainda 

em formação, onde se encontram vários atributos de outros meios de produção, mas sob a 

hegemonia do capitalismo em sua fase mercantilista. 

Mário Pedrosa e Lívio Xavier afirmam que a “burguesia brasileira” nasceu no 

campo e não na cidade, e toda a produção agrícola brasileira sempre foi destinada à 

exportação. Mesmo que ao longo da história econômica do Brasil colônia e imperial tenha 

ocorrido mais de um ciclo econômico, saindo da agricultura canavieira e passando pela 

mineração, a tradição agrária retorna, e no século XIX ela veio com a produção do café. Os 

autores não fazem uma discussão aberta com Octávio Brandão, mas aqui podemos ver mais 

um afastamento entre as duas interpretações sobre a realidade brasileira. Octávio Brandão 

expõe uma oposição entre o campo e a cidade. O campo do agrarismo e do atraso cultural e 

econômico, dominado pelo grande fazendeiro, o espaço do agrarismo político e econômico, 

que trava o desenvolvimento do Brasil. E a cidade da industrialização e do desenvolvimento 

capitalista, lugar das lutas e do desenrolar das etapas do processo revolucionário. Mas para 

os autores de Esboço, essa dicotomia não acontece: a burguesia brasileira nasce no campo e 

o desenvolvimento do capitalismo no Brasil também tem suas raízes no campo. A destruição 

do regime escravagista, que foi determinada pela necessidade do desenvolvimento capitalista 

no Brasil, abria novas oportunidades para a expansão da indústria inglesa, que 

monopolizava, então, o mercado mundial. O fim da mão-de-obra escrava só foi possível com 

a chegada dos imigrantes europeus que a substituíram principalmente nas plantações, e 

ajudaram a desenvolver o capitalismo no Brasil, atrelando esse desenvolvimento ao 

imperialismo, inglês e estadunidense. 
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Mantendo a concentração de terras e a produção para a exportação, a burguesia 

cafeeira de São Paulo impôs a república ao Brasil, pois entendeu que era necessária a 

mudança na forma de governo para proteger seu poder político e econômico. E com a 

república, a burguesia paulista também impôs sua hegemonia ao país. Em Agrarismo e 

Industrialismo, Octávio Brandão também conseguiu ver o domínio do estado de São Paulo 

na política brasileira, principalmente pelas medidas de valorização do café e pela alternância 

do poder executivo federal entre São Paulo e Minas Gerais. Por manter todas as condições 

necessárias para a exploração, tais como terras virgens, ausência de rendas fundiárias e a 

possibilidade da monocultura, os autores afirmam que o “formidável desenvolvimento da 

cultura cafeeira é tipicamente, um desenvolvimento capitalista” (PEDROSA; XAVIER apud 

ABRAMO, KAREPOVS, 1987, p. 71). 

Com o domínio de São Paulo e Minas no cenário político federal nos primeiros anos 

da república, organizou-se uma prática política conhecida como “política dos governadores”, 

em que o governo federal dava amplo apoio aos governadores em troca da eleição, nesses 

estados secundários de uma bancada pró-governo federal. Mário Pedrosa e Lívio Xavier 

notaram essa anomalia política ao dizer que “os representantes parlamentares dos estados 

secundários se tornaram representantes do poder central nos estados, ao invés de – segundo 

a ficção constitucional – representar os estados junto do poder central” (PEDROSA; 

XAVIER apud ABRAMO, KAREPOVS, 1987, p. 72). Isso significa que o poder da 

burguesia paulista se espalhou por todo o país nesse período, e, segundo os autores, com o 

poder da burguesia paulista vai junto o capitalismo. 

Na parte do texto intitulado A burguesia e o poder, Mário e Lívio explicam como o 

desenvolvimento do capitalismo e a influência do imperialismo estadunidense reforçaram o 

centralismo político do governo federal, levando o presidente Washington Luís a se separar 

dos interesses imediatos da fração da burguesia que o levou ao poder: a burguesia da política 

do café com leite. À medida em que progredia o capitalismo no Brasil, mais destaque o país 

teve na economia mundial e mais ele chamou a atenção e sofreu influência das forças 

imperialistas. A Primeira Guerra Mundial e o crescimento das práticas protecionistas 

geraram um crescimento da indústria nacional, o que ampliou os antagonismos de classes. 

Um entrave para o processo de industrialização era o fraco mercado interno brasileiro, por 

falta de infraestrutura básica como o transporte18, e, para resolvê-lo, foi necessário um 

governo forte que investisse em infraestrutura. No entanto, a burguesia nacional não tinha 

                                                           
18 O lema da campanha eleitoral de Washington Luís era “governar é abrir estradas”. 
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base econômica para criar uma superestrutura progressista. Os autores enfatizam a dualidade 

da política imperialista: ao mesmo tempo em que desenvolve e revoluciona a economia nos 

países que lhe são submetidos, ela deseja governos fortes, centralizados que subordinam a 

sociedade ao seu poder. Com o apoio do capital imperialista estadunidense, o processo de 

fortalecimento do governo federal foi se acentuando durante os governos de Epitácio Pessoa, 

Arthur Bernardes e Washington Luís que, segundo Pedrosa e Xavier “representa a hipertrofia 

do poder executivo, já separada dos interesses imediatos da fração da burguesia que o levou 

ao poder” (PEDROSA; XAVIER apud ABRAMO, KAREPOVS, 1987, p. 75). 

Mas a classe burguesa no Brasil não tem consciência de classe e é fragmentada 

pelos estados da federação, formando oligarquias regionais. Essas oligarquias têm sede do 

poder centralizado, pois sob o controle da burguesia, o Estado tende a promover uma 

centralização crescente, e quem estivesse no poder executivo federal exerceria um domínio 

quase completo sobre toda a união; daí a luta pela Presidência da República. E a burguesia 

paulista trocou seus interesses de classe por esse poder, isolando-se da burguesia nacional 

para ter ganhos materiais imediatos. Essa escolha da burguesia paulista gerou uma resposta 

das oligarquias de outros estados, principalmente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 

Paraíba, que se voltaram contra o Partido Republicano Paulista em busca de uma unidade 

nacional. Mário Pedrosa e Lívio Xavier relatam a existência de uma insurreição acontecendo 

no Brasil no momento da escrita do ensaio. Esse movimento culminou com a Revolução de 

outubro de 1930, depois da conclusão do Esboço, que trouxe a unidade nacional em moldes 

capitalistas. 

Ao estudar a trajetória intelectual de Mário Pedrosa, podemos perceber que o 

Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil, marcou o início de seu 

esforço de análise sobre a história política e econômica brasileira, ao longo das próximas 

décadas, de 1930 a 1960. Pedrosa, já sem a companhia de Lívio, amplia a análise 

acrescentando novos elementos. Ao promover o diálogo entre a dupla Pedrosa/Lívio Xavier 

e Octávio Brandão, poderemos marcar o lugar teórico ao qual os autores pertenciam. Em 

oposição à teoria da revolução por etapas do PCB e de Brandão, Pedrosa e Xavier defendem 

a construção de uma estratégia revolucionária pelos comunistas brasileiros. A dupla conclui 

seu trabalho com uma chamada aos trabalhadores. Eles afirmam que o que traz unidade à 

classe burguesa é a exploração dos trabalhadores, e a obra mais urgente do trabalhador no 

Brasil seria a criação de um partido comunista de massas, que seria capaz de conduzi-los 

para sua maior tarefa: a instauração da ditadura proletária e a salvação da unidade nacional 
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com o Estado Soviético. A ideia de Mário Pedrosa de construir um partido de massas que 

oriente os trabalhadores vai se manter durante toda sua vida, do PCB à criação do PT.  
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Capítulo 2 

Do trotskismo ao luxemburguismo: a IV Internacional e o Vanguarda Socialista 

 

2.1 A crise na LCI, o exílio de Mário Pedrosa para os Estados Unidos e suas publicações 

 

Depois do contra comício de 7 de outubro de 1934, a Liga Comunista Internacional 

(LCI) passou por um breve período de ascensão entre o final do ano de 1934 e o início de 

1935, com o aumento do número de militantes em suas fileiras. Esse aumento não só se deu 

pela boa propaganda que a ação de 7 de outubro lhe rendeu, mas também pela prática do 

“entrismo”, elaborada por um grupo trotskista francês e depois defendida pelo próprio 

Trotsky (BENSAÏD, 2006, p.101). 

Nesse momento a situação brasileira era a de promulgação da constituição de 1934 

que, em relação aos sindicatos, colocou fim ao sindicalismo forçado (sindicatos ministeriais) 

estipulando a pluralidade sindical, pulverizando a força trabalhadora em inúmeros 

sindicatos, dificultando sua mobilização e enfraquecendo sua luta. Membros da LCI 

passaram a atuar dentro dos sindicatos, conquistando militantes para o trotskismo e tentando 

criar uma unidade sindical, uma homogeneização da luta dos trabalhadores (KAREPOVS, 

2017, p. 65). Na “Tese sobre a questão Sindical, aprovada na III Conferência Nacional da 

LCI”19, é colocada a estratégia adotada pela Liga em relação aos sindicatos: 

Dada as condições atuais de ilegalidade do movimento comunista no 

Brasil, a conquista das massas para a revolução deve ser feita, 

principalmente, através dos sindicatos existentes, e incrementando a sua 

organização. O problema sindical se torna, assim, o problema central de 

um partido revolucionário no Brasil. A vanguarda comunista só será digna 

de seu nome se souber enfrentar com senso realista essa situação e mostrar 

que sabe trabalhar a tirar vantagens da sua atividade nos sindicatos (LCI 

apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015 p. 207). 
 

É interessante notar que em vários momentos da militância política de Mário 

Pedrosa, sua luta se orienta politicamente pela unidade da classe trabalhadora, e, para ele, 

essa unidade se dá pela criação de um partido de massas. Foi com base nesse ideal que 

Pedrosa entrou para o PCB, organizou o GCL, depois militou no PSB na década de 1940, e, 

como último esforço de luta, já velho e debilitado, trabalhou para a criação do Partido dos 

                                                           
19 Publicada no jornal A Luta de Classes, Rio de Janeiro, n° 21, agosto de 1934 p.6.  
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Trabalhadores (PT) na década de 1980, sendo ele o primeiro militante a se filiar ao partido 

em 1981. 

Esse período de ascensão da LCI durou pouco, entre 1934 e 1935, e logo 

começaram os reveses do movimento. Esse período terminou com o exílio de Mário Pedrosa 

na França, em 1938, e depois nos EUA, em 1939. A adoção da prática do entrismo pela Liga 

Comunista Internacionalista gerou uma cisão dentro do movimento: alguns militantes em 

torno de Aristides Lobo e Victor de Azevedo criaram uma dissidência, sem se separar do 

movimento, mas rompendo com o Secretariado Internacional da Oposição Internacional de 

Esquerda (OIE), acusando-o de reformista, de ter abandonado os ideais revolucionários do 

leninismo e de se tornar uma agência da social-democracia (KAREPOVS, 2017, p.66). 

Nesse momento conturbado, Mário Pedrosa estava se recuperando de um ferimento 

a bala que tinha ganhado na contramanifestação de 7 de outubro. Ainda em recuperação, em 

janeiro de 1935, temendo a perseguição da polícia de São Paulo por ter participado do ato, 

ele volta ao Rio de Janeiro onde retoma sua atividade de jornalista. Com Pedrosa no Rio de 

Janeiro e Aristides Lobo na dissidência, esse não foi um período de muita ação da LCI, 

restringindo os atos à produção de textos no periódico A Luta de Classes, utilizado tanto pelo 

grupo de Mário Pedrosa como pelo de Aristides Lobo. 

Ainda em 1935, um outro fato que ajudou a engrossar a crise na LCI, e na esquerda 

brasileira em geral, foi a criação da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e o putsch de 

novembro de 1935. Antes de continuar a trajetória da crise na LCI, vamos falar sobre a ANL 

e o seu putsch fracassado. 

Com a vitória do fascismo na Alemanha sobre a social-democracia, que não 

conseguiu esboçar uma resposta à altura dos ataques das milícias nazistas, a III Internacional 

Comunista foi forçada a repensar suas posições em relação à criação de frentes 

democráticas20. Em 1934 nasce então a política da “Frente Popular”, visando a união das 

forças comunistas, socialistas e liberais para a luta contra o fascismo, que sua ascensão 

marcava uma dura derrota para a luta operária. A partir do VII congresso da III IC, a tática 

da frente popular passa a ser adotada por vários partidos comunistas. No Brasil, surge então, 

sob a luz congresso da IC a Aliança Nacional Libertadora, levantando bandeira contra o 

fascismo e o integralismo. A organização não se considerava um partido político, mas um 

movimento popular que lutava contra a influência econômica imperialista e a famigerada 

                                                           
20 Desde o VI congresso da IC, a criação de frentes democráticas com a conciliação entre comunistas e sociais-

democratas era criticada como um desvio direitista e reformista. Em oposição a essa tática, foi criada, no 

mesmo congresso, a tática de “classe contra classe” tornando impossível a conciliação desses dois grupos. 
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Lei de Segurança Nacional que já estava sendo votada no congresso (SEGATTO, 1989, p. 

45-46) 

As atividades da ANL começaram em fevereiro de 1935 com a publicação do 

manifesto-programa, com destaque à luta contra a exploração imperialista que para manter 

a desvalorização da mão-de-obra protege e fomenta a acumulação de terras nas mãos de 

latifundistas (sic) mantendo ainda em vigor no Brasil a exploração medieval, feudal. 

Notemos aqui que, as ideias de Octávio Brandão escritas em 1922 ainda permaneceram vivas 

dentro de alguns grupos comunistas. No dia 5 de julho de 1935, foi realizado um grande 

comício em comemoração às revoltas tenentistas de 1922 e 1924, e mesmo com várias 

tentativas de sabotagem do ato pelo governo federal e por parte de alguns veículos de 

imprensa, como “O Globo”, o ato aconteceu21 e o principal momento do comício foi o 

discurso de Luiz Carlos Prestes. Depois de retornar da URSS, e se tornar um dos líderes da 

Aliança Nacional Libertadora, Prestes, em seu discurso, fez um chamamento para fazer parte 

da ANL todos aqueles, não importando o partido ou seu programa político, que queriam lutar 

contra a implantação do fascismo no Brasil, contra o imperialismo e o feudalismo e pelos 

direitos democráticos22. Com o apoio de lideranças políticas, das massas e da ala progressista 

dos militares, ANL teve um importante crescimento, com diretórios municipais em várias 

capitais do país, tendo só na cidade do Rio de Janeiro mais de 50.000 inscritos. Fazendo uma 

comparação com os grupos trotskistas que sempre tiveram dificuldades para aumentar seu 

número de militantes, o rápido crescimento da ANL foi surpreendente (SEGATTO, 1989 p. 

46). 

O crescimento espantoso da ANL passou a ser um motivo de preocupação para os 

integralistas e para o governo de Getúlio Vargas. O discurso de Luiz Carlos Prestes em 5 de 

julho serviu de pretexto para que o governo, baseado na Lei de Segurança Nacional, criasse 

o Decreto nº 299 de 11 de julho de 1935, que colocou a ANL na ilegalidade e fechou todos 

os seus núcleos espalhados pelo país. 

O discurso de Prestes não só gerou problemas com o governo e o aparato repressor, 

como também dentro da própria ANL. Como foi colocado mais acima, na militância da 

Aliança encontravam-se elementos de várias correntes políticas que tinham em comum lutar 

contra o imperialismo e o fascismo dos integralistas, entre eles se encontravam até liberais. 

                                                           
21 “Communica-nos a Alliança Nacional Libertadora estar legalmente autorizada a realizar o comício de hoje, 

às 8 horas da noite no recinto da feira de amostras” (A Manhã, RJ, 05 de junho de 1935, p 1). 
22 Na edição do dia seguinte ao comício, o jornal A Manhã tem quase toda sua edição baseada nos 

acontecimentos do ato, na página 2 tem um chamado da matéria “Luiz Carlos Prestes a todo o povo do Brasil!”. 
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E seu discurso de caráter revolucionário, propondo um programa que só poderia ser levado 

a cabo por um governo popular revolucionário, assustou vários dirigentes não comunistas da 

Aliança. Com isso, a ANL perdeu força chegando ao ponto de ser quase que completamente 

dirigida pelo PCB. Na ilegalidade e perdendo força política, a ANL apostou na ala militar 

progressista e começou a organizar a insurreição nos quartéis. No final do ano de 1935 

começaram algumas rebeliões em alguns quartéis, 23 de novembro em Natal (RN), no dia 

24 de novembro em Recife (PE) e em 27 de novembro na Praia Vermelha na capital do Rio 

de Janeiro. Todas as rebeliões terminaram em fracasso e em uma forte resposta do governo 

federal aos movimentos oposicionistas e ditos subversivos. Foram criados aparatos 

repressivos como o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e a decretação, por 

Getúlio Vargas do estado de Sítio, que vai de novembro de 1935 a final de 1936 (SEGATTO, 

1989, p.48-49). 

O fracasso das revoltas de novembro de 1935 criou o ambiente perfeito para que o 

Governo reprimisse as organizações de esquerda e opositores de Getúlio Vargas, e a LCI 

também entrou na clandestinidade com várias prisões de dirigentes e militantes. Mário 

Pedrosa, que nesse momento se encontrava no Rio de Janeiro, viveu clandestinamente e 

quase não apareceu mais em ações públicas, a última foi um megacomício organizado pelo 

PSB em 6 de outubro de 193523. Com o aumento dos atos repressivos pela polícia política 

de Vargas, ficou cada vez mais difícil o contato com os grupos da LCI em São Paulo e no 

Rio de Janeiro. Este último, depois de uma crítica feita pela direção da LCI ao putsch de 

novembro no texto “O desastre de novembro e o naufrágio do stalinismo e do prestismo”24, 

se aproximou do grupo comunista Oposição Classista do PCB, que tinha saído do Partido 

antes mesmo da tentativa de golpe, por discordar da tática adotada pela ANL, e juntos 

formaram o Partido Operário Leninista em janeiro de 1937 (KAREPOVS, 2017, p. 68). 

E qual foi a crítica da Liga Comunista Internacionalista à fracassada tentativa de 

golpe? Ao publicar o texto “O desastre de novembro...”, a direção da LCI tece algumas 

críticas ao movimento de novembro de 1935, como o abandono da concepção de luta de 

classes para angariar aliados no campo da direita e de se entregar ao jogo político burguês. 

O documento também traz uma análise dos verdadeiros derrotados na tentativa fracassada 

                                                           
23 O PSB organizou um grande comício pela luta antifascista, pela oposição à guerra, que eles chamavam de 

“guerra de rapina”, e contra atos imperialistas das nações belicosas. Mário Pedrosa fez um discurso que girou 

em torno da posição da Liga das Nações, em face da Guerra ítalo-abyssinia (Jornal A Manhã, Rio de Janeiro, 

6/10/1935, p.7). 
24 O texto foi publicado no Jornal A Luta de Classes n° 28/4/1936, p. 6. 
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de putsch, e um chamado para uma autocrítica dos militantes pecebistas e a união do bloco 

operário a IV internacional. 

Como dito mais acima, a ANL surge como um movimento de união de forças na 

luta contra o fascismo no Brasil, congregando militantes de várias matrizes políticas. Pois 

bem, segundo os autores do texto, ao cair na ilegalidade em 11 de julho de 1935, a ANL, 

passou a ser sustentada como organização pelo PCB, e ao fazer isso o Partido aceitou e 

reproduziu a ação aliancista de angariar o maior número de militantes para a luta, aceitando 

aliados de todos os lados, mesmo que para isso tivesse que abandonar a concepção de luta 

de classes. Adjetivado de cinismo ideológico e de descaramento político pela direção da LCI, 

a ação prestista de angariar aliados, à medida que passava o tempo, levou os stalinistas do 

partido a uma marcha cada vez mais para a direita, virando as costas para o operário e 

adaptando à luta burguesa (LCI apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015, p. 243 – 244). Como 

exemplo a essa guinada à direita pelo movimento prestista, é citado no texto a resolução do 

PCB de novembro de 1935, antes da tentativa de golpe, que chamava os militantes para 

vigiar e frear toda iniciativa espontânea e autônoma das massas, como, por exemplo, a 

tentativa de criação de sovietes, pois essa ação poderia amedrontar os aliados de direita e 

romper a frente única com a burguesia. A chamada “Revolução Nacional Libertadora”, 

capitaneada por Prestes e a ANL, foi reduzida então à derrubada de Getúlio Vargas, e os 

objetivos revolucionários foram sendo abandonados ao longo do caminho. Os autores 

chamam a atenção para uma publicação no jornal A manhã - que sempre deu apoio à ANL -

, de 27 de novembro de 1935, durante a tentativa de golpe, que noticiava os objetivos do 

movimento e alertava as massas que respeitassem a propriedade privada e os depósitos nos 

bancos (LCI apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015, p 247 - 248). 

Quem perdeu com o fracasso do golpe de novembro de 1935? Para a LCI, a ANL 

não tinha práticas marxistas ou comunistas, isso fica claro com as práticas mencionadas no 

parágrafo anterior, mas Luís Carlos Prestes foi um comunista conhecido e líder da aliança; 

o PCB sempre esteve junto, e no final, misturado com os aliancistas. O governo, a mídia e a 

burguesia retratavam o movimento não pelos seus esquemas ou intenções, mas sim pelos 

seus líderes e instituições participantes, ficando, então, caracterizado o movimento como 

uma tentativa de golpe comunista. Como resultado, as lutas operárias foram jogas para fora 

da legalidade, a AIB de Plínio Salgado ganhou espaço, e a própria luta antifascista e 

democrática perdeu apoio das massas e se instalou no Brasil uma situação pré-fascista (LCI 

apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015, p. 252 - 254). Lembrando que o Golpe do Estado 



51 
 

Novo, em outubro de 1937, foi motivado por um suposto “Plano Cohen” de dominação 

comunista do Brasil. 

Como vimos, o momento não era propício à criação de um partido de esquerda, e o 

Partido Operário Leninista (POL) teve grandes dificuldades em seu começo, tanto é que, 

depois de sua fundação em janeiro, somente em junho de 1937 é que o grupo consegue 

publicar a brochura A situação nacional, de autoria de Mario Pedrosa, mas assinada pelo 

Comitê Central Provisório. Pedrosa escreveu esse texto no momento em que as forças 

políticas nacionais se reorganizam para as eleições marcadas para janeiro de 1938, e, 

tentando entender a situação política desse momento, acaba fazendo uma análise econômica, 

política e social do Brasil, ampliando da análise já apresentada em seu texto com Lívio 

Xavier, de 1931, Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil. É 

interessante fazermos uma síntese sobre a Situação Nacional25 de Mário Pedrosa, até para 

entendermos um pouco sobre os arranjos políticos de 1937. 

Pedrosa elaborou a análise em duas partes: uma sobre como se organizou a classe 

burguesa no Brasil pós-revolução de 1930, e outra sobre as condições da classe operária e 

quais os caminhos para sua luta anticapitalista. Segundo Pedrosa (2015b), desde a tomada 

do poder por Getúlio Vargas em outubro de 1930, a classe burguesa permaneceu em 

anestesia, sem muita expressão a nível nacional, mas volta a se reorganizar em 1937, visando 

a sucessão presidencial. A economia brasileira se modificou nesse intervalo de tempo, houve 

uma ascensão das forças produtivas nacionais com o desenvolvimento da indústria e do 

mercado interno, e, para abastecer esse novo modelo, verificou-se um processo de 

transferência da produção agrária da monocultura para a policultura, criando uma camada 

de pequenos produtores. Nesse processo, a burguesia cindiu-se em duas, de um lado os já 

conhecidos latifundiários participantes da agricultura extensiva, e, do outro, os novos 

proprietários e lavradores praticantes da agricultura intensiva. E o principal motivo desta 

divisão foi a posição que cada uma das partes tinha sobre o destino da produção agrária: ou 

abastece o mercado interno ou é exportada. Mesmo com todo o crescimento da produção 

agropecuária brasileira percebida no período, ela foi insuficiente para suprimir os destinos 

interno e externo ao mesmo tempo: era um, ou outro. A grande burguesia latifundiária 

dependia dos investimentos externos, principalmente do capital inglês, e não se importava 

com o mercado interno; no oposto, a pequena burguesia agrária, apoiada pela burguesia 

                                                           
25 Utilizaremos aqui a publicação que está na segunda edição do livro Na Contracorrente da História, 

anteriormente citado.  



52 
 

industrial, trabalhava para abastecer o mercado interno, principalmente com matérias primas. 

(PEDROSA, 2015b, p 293-294). 

Com as definições das candidaturas para as eleições, a burguesia nacional, 

composta pela nova burguesia agrária e a burguesia industrial, não aceitando a política 

econômica do governo federal de grande apoio à produção e exportação do café26, decidiu 

apoiar o candidato do Partido Constitucionalista, Armando Sales de Oliveira, interventor no 

estado de São Paulo e que contava com o apoio de Flores da Cunha, governador do Rio 

Grande do Sul. A burguesia tradicional, representantes dos latifúndios e da burguesia agrária 

do Nordeste, puseram-se ao lado de José Américo de Almeida, ex-ministro de Viação e 

Obras Públicas de Getúlio, representante do capital estadunidense (FAUSTO, 1998, p 362). 

E por fora, corria Plínio Salgado e os fascistas, o que não deixa de ser uma continuação do 

jogo político da era Vargas. 

Para Mário Pedrosa (2015b), o bom resultado da economia brasileira entre 1934 e 

1936, expôs a fragilidade e os pequenos limites de sua força, característicos de uma 

economia nacional fragmentada. Durante os anos do federalismo da república velha, em que 

cada estado tinha grande autonomia econômica, e com o domínio absoluto dos grandes 

latifundiários, o Brasil não tinha uma economia nacional, mas várias economias estaduais 

independentes uma das outras. Com a revolução de 1930, há uma substituição do federalismo 

pelo centralismo do governo federal que conduziu a economia brasileira ao desenvolvimento 

nos anos seguintes. Mas foi um desenvolvimento desigual, não só entre estados e regiões 

como também em sua produção: mesmo com grandes áreas produtivas, a agricultura 

tradicional praticada aqui era de baixa produtividade, e, fazendo uma comparação com os 

países da América do Sul, o Brasil estava entre os últimos na produção per capita de 

produtos primários. Na tentativa de desenvolver o mercado interno brasileiro, no qual a 

produção agrária era consumida principalmente pela indústria nacional integrando a 

economia, é que, nas palavras de Mario Pedrosa, os representantes de São Paulo e Rio 

Grande do Sul, se uniram por uma nova “cruzada democrática pelo Brasil” (PEDROSA, 

2015b, p. 299). Armando Sales, o então representante da burguesia nacional, propôs um 

projeto que nem enfraquecia o governo federal, nem fortalecia a autoridade central. Uma 

política de meio termo defendida pelos industriais, uma centralização comedida que 

                                                           
26 O governo de Getúlio Vargas não abandonou os produtores de café; ao contrário, centralizou toda a economia 

do café no governo federal, com a transferência do controle da política do café, em 1931, do Instituto do Café 

do Estado de São Paulo para o Conselho Nacional do Café (CNC), que depois se transformou em Departamento 

Nacional do Café (DNC), solidificando a federalização da política cafeeira (FAUSTO, 1998, p 333). 
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permitiria a organização do mercado interno para o desenvolvimento da indústria nacional, 

uma política que permitiria a unificação dos mercados internos, regulamentação do comércio 

interestadual, reforma tributária, liberdade imigratória e livre cambismo interno. Centralizar 

o poder com uma economia baseada em grande parte na exportação de bens primários 

poderia colocar o país mais dependente das nações imperialistas, facilitando a penetração de 

seus capitais na produção, e tornando o país suscetível a pressões internacionais. Por isso, 

Mario Pedrosa (2017) afirma que o processo de centralização política, sem o 

desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria pesada, era reacionário. Mas para 

instalar a indústria pesada são necessários capitais, e na década de 1930, esse capital estava 

escasso internacionalmente e nacionalmente. Sendo assim, essa indústria pesada só pode 

nascer sobre a tutela do Estado (PEDROSA, 2015b, p. 333 - 305). 

Na segunda parte da análise, Pedrosa explica a situação do trabalhador brasileiro na 

década de 30 e propõe uma estratégia política para a ação do mesmo nas eleições de 1938. 

Como já foi mencionado, a economia brasileira se adaptou à crise do capital de 1929 

desenvolvendo o mercado interno, caminho lógico para o escoamento da produção agrícola 

uma vez que o mercado externo estava em depressão. Com o mercado interno ganhando 

mais importância econômica, a indústria pegou carona e o biênio 1934-1935 foi de grande 

crescimento industrial. Mas, segundo Pedrosa (2015b), esse surto industrial piorou a situação 

de vida da classe operária, pois junto com o surto veio a alta dos produtos de primeira 

necessidade, como arroz, feijão e farinha, e a desvalorização dos contos-de-réis, fazendo o 

salário do trabalhador perder seu valor de compra. Isso aconteceu porque houve um 

deslocamento da produção agrícola para a indústria: áreas onde se plantavam cerais se 

transformaram em cultivo de matéria prima, e juntou-se a isso a grande emissão de moedas 

pelos governos, criando inflação. Na indústria, o trabalhador também tinha sua situação de 

vida piorada pela superexploração. Entre 1934 e 1935, houve um crescimento tímido do 

capital investido na produção industrial, e, como existia uma lei de 1931 que proibia a 

importação de maquinário para a indústria, esse capital se concentrou na ampliação dos 

números de operários, saltando de 119.296 em 1930 para 213.668 operários em 1935, mesmo 

período em que a produção industrial saiu de 2 milhões de contos em 1930 para 3.500.000 

contos em 1935. Ou seja, todo o crescimento se deu em cima da força de trabalho 

superexplorada, pois fábricas de têxteis já produziam entre 16 a 24 horas por dia 

(PEDROSA, 2015b, p. 307-309). 

E por que a classe trabalhadora não se revoltou, ou se organizou para lançar um 

candidato às eleições que se aproximavam? Pedrosa (2015b) via a classe trabalhadora 
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receosa depois da fracassada tentativa de putsch em 1935. Como resultado da ação 

fracassada da ANL, o PCB se desarticulou com várias prisões e fuga de seus líderes, e o país 

viveu, entre 1935 e 1937, uma sequência de Estado de Sítio e Estado de Guerra, com forte 

aparado repressivo sobre as organizações trabalhistas. As grandes fábricas eram dirigidas 

por policiais interventores, não só para prender alguns elementos pertencentes à burguesia 

industrial que participaram da tentativa de golpe, mas também para manter a classe 

trabalhadora intimidada em seu local de trabalho e de luta. Concluímos, então, que a classe 

trabalhadora não estava apática, mas de mãos amarradas sem seus espaços onde poderiam 

se articular. Com suas condições de vida piorando cada vez mais, a classe trabalhadora ficou 

à mercê das ofensivas eleitoreiras das burguesias, e os dois candidatos da elite, José Américo 

e Armando Sales, disputaram cada voto dos trabalhadores para chegar à presidência. E os 

comunistas? Desarticulados, a posição do PCB foi pesar qual dos dois candidatos tinha 

promessas mais sedutoras e que seria capaz de barrar, no voto, a eleição de Plínio salgado. 

Pedrosa (2015b) chama essa posição de “farsa bestial”, pois não havia como barrar o 

fascismo com eleições. Não seria no sufrágio universal que se defenderia a democracia, pois 

o sufrágio é um elemento do Estado burguês para dar a impressão de que as classes mais 

baixas fazem parte do governo. O PCB, que Pedrosa chamava de stalinista, ajudou na 

mistificação da política burguesa, vendo o processo eleitoral como um fim em si e não como 

um meio de combate, apoiando algum dos candidatos da burguesia (PEDROSA, 2015b, p. 

315 - 326). 

No final de sua análise em A situação Nacional, Mário Pedrosa diz qual seria o 

trabalho do POL diante da realidade imposta: caberia aos bolcheviques-leninistas do POL 

lutar contra a onda confucionista do PCB que, ao ver as eleições como um fim em si mesmas, 

coloca a classe trabalhadora nas mãos da burguesia. É claro que o POL defendeu a 

participação da classe trabalhadora nas eleições, mas não limitando sua participação à 

escolha do mal menor dentre os candidatos da elite. Para fazer dessa experiência eleitoral 

um momento de mobilização e de luta, era necessário apresentar um programa 

revolucionário que protegesse os interesses da classe trabalhadora que, segundo Pedrosa 

(2015b), se basearia na defesa da Anistia ampla e sem restrições para os que lutaram no 

putsch de 1935, e o lançamento do nome de Luís Carlos Prestes para concorrer à presidência. 

A burguesia viu a tentativa de golpe de 1935 como um ensaio para a revolução brasileira. 

Assim, defender a anistia de quem nela participou seria firmar uma posição dos 

trabalhadores em defesa de um ato de sua classe. Pedrosa não redimiu Prestes, mas naquela 

conjuntura Prestes representava o comunismo e o principal inimigo da burguesia no Brasil, 
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se tornando o símbolo da luta de classes. Não caberia, no momento, criar uma figura 

revolucionária, mas aproveitar uma figura conhecida e usá-la como aglutinadora da classe. 

A defesa da Anistia e de Luís Carlos Prestes era, ao mesmo tempo, a defesa da luta de classes 

e um desafio revolucionário (PEDROSA, 2015b, p. 332 - 333). Nas palavras de Pedrosa: 

 

Votando em Prestes temos a possibilidade de contar praticamente as forças 

de esquerda, dos comunistas autênticos aos antifascistas consequentes; 

demostraremos à burguesia e à reação a vontade das massas; reergueremos 

as esperanças na revolução proletária, contrapondo à democracia formal, 

ao fascismo, ao regime burguês, em geral, a ditadura do proletariado, os 

sovietes, o socialismo (PEDROSA apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015b, 

p 334). 

 

Porém a disputa eleitoral durou pouco tempo: em setembro de 1937 surgiu o “Plano 

Cohen”, um plano de uma possível insurreição comunista em andamento no Brasil, e em 

resposta a ela o Congresso aprovou o Estado de Guerra e a suspensão das garantias políticas 

e sociais por noventa dias. Como desfecho dessa farsa criada pelos integralistas e comprada 

pelo governo federal, em 10 de novembro de 1937, com tropas fechando o Congresso 

nacional, Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo, e as eleições de janeiro de 1938 não 

aconteceram. 

O ano de 1938 foi um ano de perseguições e de prisões de pessoas acusadas de 

subversão por todo o país. Temendo pela sua segurança, já que respondia a várias acusações 

pela Lei de Segurança Nacional, Mário Pedrosa foi enviado à França pela direção do POL, 

em 8 de dezembro de 1938. Depois de sua partida, em 14 de janeiro de 1938, sua 

companheira, Mary Houston Pedrosa, foi presa junto com outros oito membros do POL, em 

uma operação da Delegacia Especial de Segurança Pública Política e Social. Sendo julgada 

e absolvida pela Lei de Segurança Nacional, ficou presa até 5 de julho27. Em 23 de abril do 

mesmo ano, em uma nova operação policial, outros membros do POL foram presos, dentre 

eles Patrícia Galvão (Pagú), tomada por chefe do grupo28. Mário Pedrosa partiu do Brasil 

com algumas tarefas a pedido do partido. Uma vez em território francês, teria que buscar um 

estreitamento do POL com o movimento para a criação da IV Internacional, estudar os 

problemas da revolução brasileira, publicar em órgão do POL no Brasil, e a criar uma 

publicação teórica do POL no exterior (KAREPOVS, 2017, p. 72). 

                                                           
27 Mais Uma Cellula Communista destruída Pela Secção de Segurança Social. O Jornal, RJ. 14 janeiro de 1938, 

p. 7. 
28 Destruída importante cellula do Partido Operário Leninista. O Jornal, RJ. 23 abril de 1938, p. 6. 
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Pedrosa fugiu do Brasil em um momento difícil para os opositores do governo 

Vargas, chegando em Paris no dia 16 de fevereiro de 1938. Também encontra uma situação 

delicada para os militantes europeus: cada vez mais próxima da criação da IV internacional, 

os trotskistas estavam sendo perseguidos e assassinados pela Polícia Política Soviética; no 

dia em que Pedrosa chegou em Paris, Leon Sedof, filho de Trotsky, era assassinado; em 12 

de julho foi a vez de Rudolf Klement, secretário administrativo do movimento pela IV 

Internacional, que foi morto e esquartejado pelos soviéticos. Ao chegar em Paris, Pedrosa 

entrou em contato com seu amigo, Pierre Naville, que o integrou ao Parti Ouvrier 

Internacionaliste (POI), seção francesa do Secretariado Internacional do Movimento pela IV 

Internacional (SI). Como membro do SI, Pedrosa ficou responsável pelas questões referentes 

à América Latina, mas suas atribuições mudaram com a morte de Rudolf Klement, passando 

também a preparar a conferência de fundação da IV Internacional, que ocorreu em 3 de 

setembro de 1938, na cidade de Perigny. A resolução de fundação previa que a CEI deveria 

se mudar para Nova York, pois a Guerra, para os trotskistas, era inevitável. Acumulando 

cargos de representante para a América Latina, membro do Comitê Executivo Internacional 

(CEI) e de membro do SI, Mário Pedrosa viajou em setembro de 1938 para os Estados 

Unidos (KAREPOVS, 2017, p 73 -74). 

 

 

2.2 Mário Pedrosa na IV Internacional: a discussão sobre a natureza do Estado 

Soviético e sua defesa na guerra. 

 

Chegando ao EUA, mais precisamente em Nova York, Mário Pedrosa começou a 

participar do Comitê Pan-Americano, mantendo contato com as 10 seções latino-americanas 

que representou na reunião de formação da IV Internacional: as seções da Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Cuba, México, Porto Rico, São Domingo, Uruguai e Venezuela. Pedrosa tinha 

uma certa influência dentro da IV Internacional, e, em outubro de 1939, com a II Guerra 

Mundial já em andamento na Europa e as dificuldades de manter contato com os membros 

da CEI e da SI que ficaram no continente, em uma reunião do SWP (Socialist Worker Party) 

– a seção estadunidense da Internacional – Pedrosa fez uma proposta que foi deliberada e 

aceita pelos presentes: de que os membros do CEI, que estavam residentes nos EUA, 

integrariam temporariamente o SI, formando um grupo de peso e muito respeitado na direção 
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da Internacional, com nomes de James Patrick Cannon, Max Shachtman, Nathan Gould, 

Cyril Lionel Robert James e Mário Pedrosa (KAREPOVS, 2017). 

A aliança entre Hitler e Stalin, o começo da Guerra e a invasão da Polônia pelo 

exército vermelho, criou um clima de debates em torno da natureza do Estado Soviético e 

da defesa incondicional da URSS na guerra imperialista que estava começando. Esse clima 

de debates, que saiu de dentro das fileiras do SWP, ganhou a IV Internacional. O programa 

da IV Internacional, criado por Trotsky, trouxe o termo “defesa incondicional da URSS”, 

que até o início da guerra tinha a simpatia de todos na Internacional, principalmente de 

Pedrosa, como ele próprio diz em uma entrevista em 1978: 

[Entrevistadores:] O que o levou a afastar [do trotskismo] 

[Pedrosa:] Várias Coisas 

[Entrevistadores:] Entre essas várias coisas a que se refere estaria a posição 

adotada por Trotsky logo que se iniciou a guerra, de apoio total à União 

Soviética? 

[Pedrosa:] não, porque a posição dele, de defesa incondicional da União 

Soviética, por ser ela ainda um Estado operário, era a posição de todos nós. 

(PEDROSA, 1978) 

 

Provavelmente essa era a visão de Mário Pedrosa ante de iniciar o conflito armado, 

pois, no auge do debate, o intelectual contribuiu com o texto A Defesa da URSS na Guerra 

Atual, em que ele questiona a legitimidade da “incondicionalidade” da defesa soviética. Para 

entender esse debate e como se deu a participação de Pedrosa nele, faremos uma análise das 

obras de Trotsky, “A revolução Traída” e o “Programa de Transição”, onde ele expressa 

suas concepções da natureza do Estado Soviético e da defesa incondicional da URSS e a 

obra de Mário Pedrosa A Defesa da URSS na Guerra Atual. 

Em seu livro A Revolução traída, de 1936, Leon Trotsky (1980) explica a natureza 

do Estado Soviético, e para isso ele traz o pensamento de Marx sobre o socialismo “estágio 

inferior do comunismo”. De acordo com esse pensamento de Marx, com a revolução nasce 

um Estado controlado pelos trabalhadores, que se tornará o instrumento para a ditadura do 

proletário. Através deste Estado e sua burocracia, as desigualdades sociais seriam reduzidas 

com o apoio da coletivização das forças produtivas, tanto no campo como nas cidades, que 

permitiria a cada trabalhador trabalhar segundo suas capacidades e ser recompensado 

segundo suas necessidades, segundo a quantidade e a qualidade do trabalho individual. Para 

a consolidação desse modelo, a sociedade, que levará a cabo a revolução, deverá estar em 

um estágio superior de desenvolvimento da técnica, em que os resultados da produção se 

igualam ou superam a média da produção das nações capitalistas. Quando Marx pensou 

nesse processo, imaginava que a Revolução aconteceria onde o capitalismo teria um maior 
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desenvolvimento, como na Alemanha, França ou Inglaterra. Mas a Revolução aconteceu na 

Rússia atrasada, sem grande desenvolvimento e com uma baixa produtividade da classe 

proletária (TROTSKY, 1980). 

Assim, a Rússia pós-revolução de 1917, entrou em um regime de transição entre o 

capitalismo e o socialismo, período que vai da NEP (1921) à coletivização e nacionalização 

das forças produtivas nas cidades e principalmente nos campos (1928). Na visão de Trotsky 

(1980), a inabilidade da burocracia stalinista fez com que demorassem a implementar o plano 

quinquenal, que a oposição de esquerda já havia exigido desde 1923 e que só começou a ser 

implementado em 1928. Quando saiu do papel foi de forma muito rápida e sem respeitar as 

condições possíveis de produção agrária e industrial. Na primeira parte da década de 30, os 

dirigentes do Estado Soviético disseram que, naturalmente, a URSS não havia chegado ao 

comunismo, mas que o socialismo se realizou. Trotsky discordou desta conclusão, 

lembrando que: a função do Estado burguês – mesmo sem a burguesia, que se formou pós-

revolução de 1917, é acabar com as desigualdades de classes dentro da nação socialista 

(estágio inferior), e, cumprindo esse papel, o Estado perde sua função originária e aos poucos 

vai se dissolvendo, deixando seu poder aos trabalhadores, criando uma ponte para o 

comunismo. Vejamos os argumentos de Trotsky sobre sua caracterização do Estado 

Soviético como um Estado em transição, entre o capitalismo e o socialismo. 

Com um estudo estatístico da URSS baseado no censo de 1934, Trotsky mostrou a 

importância da propriedade estatizada na economia soviética, que contava com 

aproximadamente 74% da população ligada ao setor estatal e com disponibilidade de 95,8% 

do capital circulante no país. Mesmo com uma força indiscutível, o Estado soviético não 

conseguiu afastar o problema do crescimento do poder da burocracia no seu seio, até porque 

ela fez parte do resultado do processo revolucionário e de sua dinâmica econômica 

(TROTSKY, 1980). 

A constituição soviética de 1936 declarou que a propriedade do Estado, industrial 

ou agrária, é a propriedade de todo o povo. Declaração que, para Trotsky, não passava de 

um sofisma, e ele explica porquê: a propriedade, que antes da revolução era privada, 

necessitava do Estado para se tornar social, pois a propriedade tem que, necessariamente, 

passar por um processo de estatização para depois se tornar do povo. O Estado, fruto da 

revolução, estatizou a propriedade privada e, ao cumprir sua função, que é a de acabar com 

os privilégios de classe, perderia seu motivo de existir e desapareceria, tornando sua 

propriedade em propriedade socialista. Mas, não era isso que se notava na URSS na década 

de 1930: o que se percebia era o Estado soviético, com seus quadros burocráticos, se 
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sobrepor à classe trabalhadora com seus privilégios, o que o jogou contra seu próprio caráter 

socialista de ponte do capitalismo para o socialismo (TROTSKY, 1980). 

Segundo Trotsky (1980), a URSS se encontrava longe de ser uma sociedade 

igualitária, principalmente pelas grandes diferenças entre campo e cidade, e trabalho braçal 

e intelectual – e o trabalho burocrático é classificado como intelectual. No stalinismo “os 

quadros” tudo decidiam, exerciam a autoridade e representavam o Estado nas suas ações, 

fazendo renascer daí, com uma nova roupagem, a desigualdade milenar que divide e isola os 

homens. Em uma sociedade onde o meio de produção é estatizado, essas diferenças sociais 

podem ser mascaradas, principalmente pela filosofia do partido. Pela natureza estatal, dita 

do povo, a repartição dos bens parece ficar em segundo plano, e o que vale seria a posse 

coletiva, na visão privilegiada dos burocratas estatais, pois não haveria diferença nenhuma 

entre um Comissário do povo e um pedreiro. Um exemplo de Trotsky pode nos ajudar a 

entender a situação: 

 

Se um navio é declarado propriedade coletiva, mantendo-se os passageiros 

divididos em primeira, segunda e terceira classe, é perfeitamente 

compreensível que a diferença entre as condições reais acabará por ter aos 

olhos dos passageiros de terceira, uma importância muito maior do que a 

mudança jurídica da propriedade, os passageiros de primeira, pelo 

contrário, explicarão de boa vontade, entre um café e um cigarro, que a 

propriedade coletiva é tudo, nada sendo, em  comparação, o conforto das 

cabinas (TROTSKY, 1980, p. 165). 

 

O que fica demostrado aqui é um antagonismo nas normas de repartição dos bens 

comuns: somente a estatização dos bens não garantiria o seu uso igualitário entre todos os 

soviéticos, e havia um grupo muito próximo ao Estado que utilizava de sua posição para ter 

privilégios no uso desses bens comuns. Mesmo com essas deformações na estrutura social 

soviética, Trotsky não considera que na URSS prevaleça o “Capitalismo de Estado”. 

Segundo Trotsky (1980), o termo “Capitalismo de Estado” seria utilizado para caracterizar 

um Estado burguês que assume a gestão da prestação de serviços à população e organiza a 

produção industrial. Teoricamente, seria o controle do Estado pela burguesia através de uma 

sociedade de ações. Assim, essa burguesia administraria toda a economia nacional via 

Estado, recebendo, como benefício, uma parte da mais-valia nacional de acordo com sua 

parte do capital investido. E o que aconteceu, e continuou em voga na URSS, foi a 

expropriação da classe capitalista e a concentração dos meios de produção nas mãos do 

Estado pela Revolução Proletária. Se o Capitalismo de Estado é um movimento reacionário, 

comandado por trustes estatizados da base capitalista, o Estado soviético seria fruto de um 
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movimento revolucionário. Sendo assim, na visão de Trotsky, a URSS seria considerada um 

“Estado Operário” (Trotsky, 1980). 

E os burocratas? Poderiam ser considerados uma classe social dentro da sociedade 

soviética? A burocracia soviética teria as mesmas características de qualquer outra 

burocracia de qualquer outro tipo de Estado, principalmente o fascista, que seria sua função 

reguladora e intermediária, seu desejo de manter a hierarquia social, e pela prática de 

explorar, para fins próprios, o aparelho estatal. Mas também existiriam características que a 

diferenciaria das demais, como a independência da burocracia soviética da burguesia: ela 

não defendia a classe poderosa possuidora dos meios de produção, como acontecia nos 

países capitalistas. Segundo Trotsky: “a burocracia expropriou politicamente o proletário 

para defender pelos seus próprios métodos as conquistas sociais do proletariado” 

(TROTSKY, 1980, p. 172). O Estado detinha o poder dos meios de produção, e esse Estado 

criou a burocracia que o regulava. Pois bem, o Estado soviético criado pela revolução seria 

fonte do poder e da receita dessa burocracia, e a burocracia defendia este Estado operário, 

que era a grande conquista social do proletariado até este momento, porque ele era a razão 

de sua existência. Os membros burocráticos não eram uma classe em si, não tinham títulos, 

ações ou posses, pois as propriedades estavam ligadas ao Estado e seus privilégios não eram 

repassados a seus descendentes por meio de herança. Seus privilégios foram os abusos e o 

parasitismo estatal, o que é ilegítimo, equivocado e indigno, mas não os definiam como 

classe. A burocracia, nas palavras de Trotsky (TROTSKY, 1980, p. 174), traiu a revolução, 

mas não a subverteu, e caberia aos trabalhadores, com a liberdade dos sovietes e dos 

sindicatos, lutar para restaurar os rumos democráticos da revolução de outubro. 

Concluindo o pensamento de Trotsky em “A revolução traída”, a URSS era uma 

sociedade em transição do capitalismo para o socialismo, a fase inferior do comunismo. E o 

que a caracterizava assim era o atraso das forças produtivas, as normas da repartição 

baseadas na diferenciação social e a permanência de uma burocracia estranha ao socialismo. 

Mas estas questões seriam resolvidas quando os operários, dirigindo-se para o socialismo, 

derrubassem a burocracia. 

Próximo da reunião de formação da IV Internacional, em maio de 1938, Trotsky 

escreveu o Programa de transição, com o objetivo de definir as bases programáticas que 

dariam um norte às ações da nova Internacional. O programa escrito por Trotsky serviria de 

ponte entre as reivindicações momentâneas da classe trabalhadora e as medidas 

propriamente revolucionárias, que fossem capazes de conduzir a classe trabalhadora ao 

poder. No texto, Trotsky mostra a importância dos comitês de fábrica para a inclusão dos 
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trabalhadores na luta, quebrando a ideia capitalista da propriedade privada. Fala também da 

aliança dos trabalhadores da cidade com os campesinos (sitiantes) e da importância da 

independência e da consolidação do poder dos sovietes. Mais precisamente, Trotsky define 

como estas reivindicações transitórias deveriam ser conduzidas nos países atrasados, sendo 

eles coloniais ou semicoloniais e nos países onde dominam o fascismo, definindo também 

as tarefas da URSS no período de transformação. Para nosso estudo, focaremos em quais 

seriam essas tarefas na URSS no período da transição, pois aqui Trotsky nos dá mais 

informações sobre sua visão acerca da natureza da URSS. 

Trotsky (2008) confirma a URSS como um Estado operário pela natureza jurídica 

da propriedade dos meios de produção. Na URSS prevalecia a propriedade estatal, condição 

necessária para a implementação do socialismo e o rápido desenvolvimento da força 

produtiva nessa nova organização política e social. Mas com o fracasso de outros processos 

revolucionários pelo mundo, principalmente na Alemanha, a URSS se isolou, não conseguiu 

desenvolver sua força produtiva e sofreu uma degeneração política. O Estado dominado por 

uma casta burocrática deixou de ser um instrumento da classe trabalhadora e se transformou 

em um instrumento policialesco burocrático de sabotagem econômica. A condição soviética 

de um Estado operário degenerado, criada principalmente pelo seu isolamento, é, para 

Trotsky, uma prova irrefutável da não validade da teoria stalinista da “revolução em um só 

país” (TROTSKY, 2008, p.100). 

No seu programa de transição, Trotsky propõe a defesa da URSS por ainda ser um 

Estado operário. Ele enxerga dois grupos dentro da casta burocrática: um com tendências 

revolucionárias, que defendia os interesses da classe proletária, constituindo ainda um 

pequeno grupo em torno da figura de Reiss29; o outro grupo, que aumentava o número de 

seus adeptos, tem tendências fascistas e contrarrevolucionárias, e se agrupava em torno de 

Butenko. Mesmo sendo aliados de primeira hora de Stalin, o grupo de Reiss não hesitaria, 

na visão de Trotsky, em passar para o lado das massas em uma eventual luta pelo 

estabelecimento do poder revolucionário na URSS. Trotsky observou que a força da 

burocracia não se encontrava somente no seu aparato estatal, mas na falta de ânimo das 

massas soviéticas e na sua falta de perspectiva. Assim, a luta contra a burocracia estatal 

soviética, se daria pela propaganda dentro da própria URSS, tentando mobilizar as massas 

                                                           

29 Ignace Poretsky, conhecido como I. Reiss, foi um agente da GPU que rompeu com o stalinismo e se juntou 

ao grupo que fundaria a IV Internacional, mas acabou sendo assassinado em 4 de setembro de 1937 

(https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/r/reiss_ignace.htm). 
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para a conquista da liberdade dos sindicatos, de reuniões e de imprensa, e pela luta na arena 

mundial contra a III Internacional, um dos principais sustentáculos da ditadura stalinista. 

Trotsky conclui dizendo que só a luta revolucionária vitoriosa dos trabalhadores oprimidos 

pela burocracia soviética é que poderá regenerar o Estado e assegurar o desenvolvimento até 

o socialismo. E somente a IV Internacional, e seu programa de transição, seria capaz de levar 

as massas soviéticas a insurreição (TROTSKY, 2008, p. 104-105). 

Como vimos acima, ao escrever o programa de transição, Trotsky propõe a defesa 

incondicional da URSS, por ela ainda ser um Estado Operário. A proposta, que até agosto 

de 1938 era defendida por praticamente toda a corrente trotskista envolvida com a IV 

Internacional, depois de uma série de acontecimentos no âmbito político europeu, passou a 

ser questionada principalmente pelos membros do Socialista Worker Party (SWP), seção 

estadunidense da IV Internacional. No desenrolar dessa discussão, o SWP acabou se 

dividindo em dois grupos: a maioria continuou no partido, apoiando a permanência da 

categorização do Estado soviético como Estado operário degenerado, e uma minoria, que 

não concordavam com essa categorização, e entre eles estava Mário Pedrosa, criou o 

Workers Party of the United States (WPUS). Envolvido diretamente na discussão, Mário 

Pedrosa escreveu o texto Defesa da URSS na Guerra atual, publicado em fevereiro de 1940, 

em que ele argumenta sobre seu ceticismo em relação à “defesa incondicional” da URSS, 

como queria Trotsky. 

Atento às rápidas mudanças no cenário político da Europa, como o pacto de não 

agressão entre Hitler e Stalin, de 23 de agosto de 1939, com a invasão soviética à Polônia, o 

início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro do mesmo ano, e sentindo também a 

pressão das bases do SWP que ficaram sem entender direito o caminho adotado por Stalin 

em relação à política imperialista de Hitler, Pedrosa (2015a) viu a necessidade de reexaminar 

a posição, até então dominante dentro das seções da IV Internacional, acerca do caráter e do 

papel que a URSS desempenharia nesta guerra. A posição dominante dentro da IV 

Internacional se baseava na defesa incondicional da URSS, que, embora estivesse em um 

estado de degeneração, ainda continuaria a ser um Estado Operário. Através da CEI da IV 

Internacional, que no período da Guerra era composta de membros que residiam nos Estados 

Unidos e militantes do SWP, a proposta de discussão foi levada à Internacional, não sem 

enfrentar resistências: o próprio Trotsky contestou dizendo que não tinha sequer recebido o 

documento a respeito da proposta de discussão30. Para Pedrosa, não havia motivos para que 

                                                           
30 Na contracorrente da história, p. 435. 
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a discussão não ganhasse espaço entre as fileiras trotskistas da IV Internacional; pelo 

contrário, ele acreditava que havia uma saudável relação entre seus membros, e que esse 

momento serviria para homogeneizar os discursos e esclarecer as massas trabalhadoras. 

Seguindo o raciocínio de Mário Pedrosa (2015a), que nesse aspecto concordava 

com Trotsky, a defesa da URSS significaria automaticamente a defesa da nacionalização dos 

meios de produção e da economia planificada. Mas, existe para Pedrosa um critério para a 

defesa, e nessa parte do argumento ele começa a se separar de Trotsky: enquanto a URSS 

representasse esses ideais, ela deveria sim ser defendida. E esses ideais sobreviveriam aos 

efeitos desagregadores da política burocrática e a pressão da guerra? Nas palavras do próprio 

Pedrosa: “Em que medida podemos confiar na burocracia para a defesa dessas instituições 

nesta situação de guerra?” (PEDROSA, 2015a, p.436). Pedrosa vai condicionar a defesa do 

Estado soviético à situação política real, e exatamente por ser um “Estado degenerado”, sua 

defesa parte de uma análise da marcha política e econômica do momento. Lembrando os 

documentos oficiais escritos sobre a já esperada guerra, em que o próprio Trotsky afirma ser 

esse momento o mais perigoso para a sobrevivência da URSS, pois não teria só o perigo de 

uma invasão de um país imperialista em solo soviético, como também poderia acontecer um 

rompimento por dentro das estruturas coletivas do Estado e da economia planificada, é que 

Mário Pedrosa dizia ser difícil repetir e defender a fórmula da “defesa incondicional da 

URSS” (PEDROSA, 2015a). 

De dentro da ala majoritária do Socialista Worker Party (SWP), seção americana 

da IV Internacional, surgiu o argumento de que a defesa incondicional da URSS vem do 

caráter anti-imperialista de sua política de tratados internacionais. Nessa questão, tanto 

Trotsky como Mário Pedrosa defenderam os acordos assinados pelos soviéticos, 

principalmente nos pós Primeira Guerra, como o Brest-Litovski, e, diante da ameaça 

nazifascista, em um acordo com a França e a Inglaterra para manter um status quo criado 

pelo Tratado de Versalhes, que mesmo sendo reacionário significava uma proteção contra o 

perigo de uma ação combinada de países imperialistas contra a URSS (TROTSKY, 1980, p 

132). Segundo Pedrosa (2015a), a assinatura destes tratados significava para os soviéticos a 

defesa do seu sistema coletivo, onde não estavam nos horizontes da política externa soviética 

a invasão ou a dominação de outros povos, e, sendo a URSS arrastada para a guerra, mesmo 

sendo um conflito entre rivais imperialistas, a luta ao lado destes países ainda legitimaria o 

ato de sua defesa. Ou seja, até esse momento a posição da IV Internacional de defesa da 

URSS fundamentava-se no seu papel progressista e na sua autodefesa contra nações 

imperialistas (PEDROSA, 2015a, p. 440-441). Mas para o grupo que fomentou a discussão, 
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entre eles Mário Pedrosa, começou a notar uma clara mudança no caráter da guerra iniciada 

por Stalin em 1939 contra a Polônia e os países bálticos. Não pelo simples fato de ter se 

alinhado a Hitler, pois isso poderia ter um caráter defensivo, mas pelos resultados 

reacionários nos países coloniais que essa aliança poderia e estava a levar. 

Na análise de Mario Pedrosa (2015a), a aliança entre Alemanha e URSS só pôde 

ser feita contra uma outra nação imperialista. Adotando um discurso anti-imperialista, ambos 

os lados adotaram a Inglaterra, a mais vulnerável no momento, como um inimigo comum. 

Até esse momento parece ter legitimidade a política soviética, observada por um ângulo que 

permitia vê-la como uma posição que assegurasse sua defesa, nas palavras de Pedrosa: 

“Sentindo a baioneta de Hitler se aproximando cada vez mais do coração da Rússia, Stalin 

acabou por capitular, desviando-a para a outra direção”31. No caso, as baionetas apontam 

agora para a Inglaterra. O ponto negativo e reacionário da aliança Hitler-Stalin não é a 

simples aproximação do Estado operário soviético com o Estado fascista e imperialista 

alemão, mas as suas consequências para o processo revolucionário nas colônias, 

principalmente inglesas, que passavam por um período de convulsão e lutas por 

independência, causado pelo esfacelamento do Império Britânico, já no início da guerra. 

Mário Pedrosa viu que, com a crise do império britânico, uma onda revolucionária poderia 

tomar espaço nas colônias, com o levante de massas que se estenderiam até as colônias de 

outras potências europeias, como as francesas, mas esse grande movimento revolucionário 

corria perigo de ser capturado e derrotado pela influência e intromissão de Stalin e Hitler. 

Disfarçado de anti-imperialistas, as políticas reacionárias de Stalin-Hitler, tenderam a 

sufocar e a esmagar as revoluções coloniais já no seu início (PEDROSA, 2015a).  

Aparentemente, neste momento que em que está escrevendo, Pedrosa coloca um peso maior 

nas lutas dos povos coloniais do que na necessidade de defesa da URSS e de sua revolução 

vitoriosa: no final, valeria a pena se posicionar contra a defesa soviética, desde que as 

revoltas coloniais mantivessem seu curso sem interferência europeia, seja ela qual for. 

Pedrosa afirma: 

 

Ante a necessidade de escolher a defesa da URSS e sustentar e aprofundar 

a revolta dos povos coloniais, nós optamos sem hesitação por essa, porque 

a vitória da revolução colonial tornará nulos os efeitos de uma derrota 

militar eventual numa frente qualquer do Exército Vermelho, mesmo nas 

fronteiras ou no próprio território da URSS (PEDROSA apud ABRAMO; 

KAREPOVS, 2015a, p. 444). 

                                                           
31 Na contracorrente da História p. 442 
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A análise de Mário Pedrosa sobre a ação reacionária de Stalin nas colônias, sua 

influência nos movimentos revolucionários, levando-os à derrota, se baseou nas próprias 

ações soviéticas na fase inicial da guerra na Europa, observando a invasão da Polônia e da 

região do Báltico. Pedrosa projetou para as colônias as táticas de guerra e a política que a 

URSS pôs em prática na Europa. Com a invasão da Polônia pelos alemães e o cerco a 

Varsóvia, a população polonesa defendeu sozinha sua capital. Com seu governo derrotado e 

sua classe dirigente desmoralizada, abriu-se, nesse breve período de resistência, a condição 

para o surgimento de uma comuna em Varsóvia. Os trabalhadores poloneses, ao ver o 

Exército Vermelho marchando em suas terras a leste, começou um processo tímido de 

expropriação das classes burguesas, esperando, é claro, todo apoio dos camaradas soviéticos. 

Mas esse apoio de fato nunca chegou: o Exército Vermelho, ao invadir e dominar o leste 

polonês, a serviço da burocracia de Moscou, forçou a capitulação do movimento, que passou 

a ser conduzido pela velha prática dos burocratas soviéticos, expulsando o povo do 

movimento e fuzilando seus líderes mais fortes. Assim, segundo Pedrosa, a ação de Stalin 

na Polônia sacrificou uma ação revolucionária com grande chance de sair vitoriosa, e que 

poderia mudar os rumos da guerra naquele momento, impedindo seu desenvolvimento. E a 

história se repetiu na Finlândia, mais uma incursão imperialista e reacionária de Stalin contra 

outro país (PEDROSA, 2015a, p 446). 

Na visão de Mário Pedrosa, a situação interna da URSS também era bem delicada, 

e ele faz a pergunta: por que então que esse proletário, ainda que considerado classe 

dominante, não pode ser derrotista em seu Estado32? Segundo Pedrosa (2015a) o proletariado 

soviético saiu vitorioso de sua revolução contra sua inimiga, a burguesia, mas ganhou e não 

levou. Depois da revolução feita, o operariado passou a ser expropriado pelo próprio estado 

que ajudou a construir, e seus organismos de representação e de defesa, partido e sindicatos, 

desapareceram. O proletário era o único que poderia restaurar o caminho revolucionário da 

URSS, pois ele defendia a natureza estatal da propriedade, e essa restauração deverá ser feita 

via ato revolucionário. Mas a burocracia reacionária, que ganha força com a guerra tende a 

manter as coisas como estão, diante disto Pedrosa diz: “A Guerra sem revolução vitoriosa, 

será fatal ao proletariado russo, mesmo com a vitória militar da claque bonapartista 

                                                           
32 O termo derrotista adotado por Pedrosa é o utilizado por Lenin em Sobre o derrotismo durante a guerra 

imperialista, obras completas p. 169 – 173, em que ele diz: “Numa Guerra reacionária, a classe revolucionária 

apenas pode desejar a derrota do seu governo”. Lembrando que, Mário Pedrosa escreve esse texto em 1939 e 

o publica em fevereiro de 1940, neste momento a URSS está aliançada com a Alemanha e promove a invasão 

da Polônia e da Finlândia que é considerada por Pedrosa uma guerra reacionária. Aparentemente, pelos escritos 

de Pedrosa e outros marxistas da época, não estava em um horizonte próximo a incursão alemã ao território 

soviético que aconteceu em 22 de junho de 1941, assim a ideia do derrotismo não se aplica a esse contexto. 



66 
 

dirigente” (PEDROSA, 2015a, p.449). Para Pedrosa (2015b), e como vimos antes, essas 

ideias também vão aparecer em Trotsky: a construção do socialismo é algo consciente, 

depende da ação transformadora do proletariado, que detém o total controle das relações 

econômicas a partir da propriedade estatizada. Para que isso aconteça, o proletariado tem 

que estar em condições de dirigir e em posse do poder sobre a propriedade coletivizada. 

Assim, ele tem que arrancar das mãos da burocracia soviética o poder que ela usurpou 

durante anos. E no desenvolvimento desse processo de retomada de poder pelo proletariado, 

não podemos excluir, simplesmente pelo fato da URSS ser um Estado operário degenerado, 

uma tática derrotista por parte da classe operária, obviamente analisada de acordo com a 

natureza da guerra que a burocracia quer arrastar o país (PEDROSA, 2015a). 

Ainda sobre a análise da natureza do Estado soviético, Mário Pedrosa afirma: 

De qualquer modo, nenhuma análise teórica esgota a questão da natureza 

do Estado soviético. A análise de ontem não é mais suficiente para a 

situação tal como ela apresenta hoje. Engels falou de “um Estado livre 

frente a seus concidadãos”; Marx, a propósito da burocracia de Luiz 

Bonaparte, falou de uma “classe artificial”; Lenin, a propósito do próprio 

Estado soviético criticou a expressão “Estado Operário” como inexata, 

porque em sua opinião, o Estado russo era operário... e camponês, ou antes 

detalhava um Estado burocrático dominado pelo proletário. E finalmente 

Trotsky, ao caracterizar a burocracia staliniana, reconheceu que ela “algo 

mais que uma simples burocracia” (PEDROSA apud ABRAMO; 

KAREPOVS, 2015a, p. 454) 

 

Pedrosa (2015a) lança a hipótese do “Estado livre burocrático” como um fenômeno 

temporário, em contradição com a ideia de Trotsky de “Estado operário degenerado”. 

Baseado na crítica de Engels ao programa de Gotha, ao dizer que estatizando a produção e 

planificando a economia, o Estado estende seu poder discricionário a toda a sociedade 

conquistando liberdade plena, Pedrosa faz um paralelo desse Estado da crítica de Engels 

com o Estado soviético daquele momento. Para Pedrosa (2015a), o Estado Soviético ganhou 

grandes proporções, totalmente dominado pela burocracia estatal ele se coloca acima da 

sociedade suprimindo as classes, mas não acabando com elas. Não reconhecendo o proletário 

como classe dominante, esse Estado torna-se um Estado Livre com um governo despótico. 

Ao mesmo tempo temos a burocracia transformando a propriedade estatal em sua 

propriedade particular, e assim personificando este Estado, formando então um “Estado livre 

burocrático”. Mas esse Estado é temporário, não tem futuro e deve ser derrubado pelos 

trabalhadores, que, retomando a luta de classes e implementando a ditadura do proletariado, 

derrubaria a burocracia, o que já é esperado no curso histórico, e o colocaria de volta nos 
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trilhos naturais da revolução. Com diversas análises sobre a natureza do Estado, e cada uma 

fruto de um tempo histórico, para saber se esse Estado deveria ou não ser defendido no caso 

concreto do início da guerra, deve-se pesar o desenvolvimento dos acontecimentos, pois só 

ele poderia dar a resposta sobre a natureza da burocracia e do Estado naquele período 

(PEDROSA, 2015a). 

Concluindo o texto A defesa da URSS na Guerra atual, Mário Pedrosa diz: “Em 

vista de tudo o que procede, acreditamos ser a fórmula da ‘defesa incondicional da URSS 

contra um ataque imperialista’, insuficiente, pois ela pode arrastar a Internacional para um 

impasse (Polônia!)” (PEDROSA, 2015a, p.460). O que Pedrosa propõe nesse texto é que se 

evite traçar adiantadamente uma estratégia de defesa incondicional da URSS, e que seria 

preferível analisar cada caso concreto e o andar da guerra para que a Internacional se 

posicionasse, a favor de atitudes derrotistas ou defensivas em relação ao exército soviético 

e seu comando burocrático. Se na situação inicial da guerra, com a invasão da Polônia e da 

Finlândia, se note uma intenção imperialista por parte da URSS, nos posicionaríamos contra 

a sua defesa, no seu desenrolar, com a entrada de novos atores no conflito, e sua possível 

mudança de rumos, a posição defendida pela Internacional pode mudar e passar a ser de 

defesa da nação soviética. Ou seja, a Internacional deve analisar cada momento da guerra 

para dar seu apoio ou não a URSS, e não aceitar já de início, simplesmente por ser um Estado 

operário, sua defesa sem questionamentos. Assim, Pedrosa defende, a retirada do programa 

da IV Internacional a incondicionalidade da defesa soviética, e a garantia aos operários 

soviéticos, se necessário, a escolha da tática derrotista do seu Estado (PEDROSA 2015a). 

Embora Mário Pedrosa acreditasse que o clima dentro da IV Internacional e de sua 

seção norte-americana fosse saudável para aceitar uma discussão desta natureza33, não foi 

bem assim que aconteceu. Depois que o debate ganhou grandes proporções dentro da 

instituição, as estruturas do SWP se fragilizaram e o partido se dividiu em dois grupos: a 

maioria, que criticou a tese da defesa incondicional da URSS, entre eles Mário Pedrosa e 

C.L.R. James, criaram o Worker Party (WP). Notando um clima de animosidade, 

principalmente por parte de Trotsky quando esse escreve uma carta para James Cannon 

extinguindo a CEI, Mario Pedrosa escreve uma carta a Trotsky em 23 de março de 1940. 

Pedrosa lembra nessa carta a sua militância desde 1928 nas fileiras da antiga 

Oposição de Esquerda na França, depois na criação de sua seção no Brasil com o Grupo 

                                                           
33 Pedrosa diz no início de seu texto “A Defesa da URSS na Guerra Atual”: “O regime da Internacional, e – 

assim espero – também nosso partido norte-americano, é suficiente sadio para permitir tal discussão. (Pedrosa, 

2015b, p. 435) 
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Comunista Lenine em 1929, e agora no partido norte-americano desde 1938, participando 

ativamente na criação da IV Internacional, tanto no SI como no CEI, todo esse tempo sob a 

liderança de Trotsky e sem ter tido sérias divergências com ele. Mas ao ficar sabendo que 

Trotsky decidira, no início de março de 1940, extinguir a CEI, Pedrosa escreve: 

 

“Não tendo podido encontrar a razão que o impeliu a desferir esse ataque 

público ao nosso organismo internacional, julguei ser de meu dever 

expressar-lhe meu espanto, tanto mais que, até hoje, ao que eu saiba, V. 

não se dirigiu ao C.E.I. a respeito da luta fracional no S.W.P. nem para 

pedir-lhe que tome posições, nem para lhes propor seja o que for.” 

(PEDROSA apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015, p. 466). 

 

Pedrosa parece tentar deslocar a responsabilidade pelo mal desempenho da CEI e 

das lutas fracionais também para Trotsky, quando lembra na carta que o Secretário 

Administrativo da CEI, não comunicava as convocações das reuniões aos companheiros que, 

no momento, não concordavam, ou estavam em suspeitas de não concordar com a política 

da fração de Trotsky, ou simplesmente não comunicavam as reuniões a membros de seções 

de países, que Pedrosa chama na carta, distantes e secundários, no caso o Brasil e ele próprio 

(PEDROSA apud ABRAMO; KAREPOVS, 2015 p. 467). Na parte final da carta, Pedrosa 

aparenta não acreditar na ação de Trotsky de não reconhecer, naquele momento, a atual 

formação do CEI, por simplesmente ela não seguir sua ideia sobre a questão russa, colocando 

em risco não só a seção americana, mas toda a IV Internacional, por tirar toda a autonomia 

de sua direção internacional, centrando o comando entre J. P. Cannon e no próprio Trotsky. 

Admitindo o pior para V., a saber, que a maioria do C.E.I., escolhido para 

a primeira Conferência Internacional não o siga na questão russa, 

deveríamos concluir que V. recusaria reconhecer essa direção, ao ficar em 

minoria na Internacional? Se o sentido do seu post-scriptum fosse esse, V. 

teria desferido um golpe terrível a todo o nosso movimento internacional, 

ou seja, à obra da última parte de sua vida. [...] pois então não seria apenas 

o C.E.I. que deixaria de existir, mas toda a Internacional enquanto 

organização (PEDROSA, 2015c, p. 472). 

 

A resposta de Trotsky também veio em uma carta, dessa vez endereçada a Farrell 

Dobbs, datada de 4 de abril de 1940. Na parte da carta em que menciona Mário Pedrosa (no 

caso, pelo seu pseudônimo Lebrum), Trotsky utiliza-se de um termo tanto jocoso, chamando 

Mário Pedrosa de “gente muito peculiar!34”. Colocando Pedrosa junto com CLR James, 

                                                           
34 Na tradução da carta no site marxits.org, aparece a frase “gente muito peculiar”, já na tradução que consta 

no livro Na contracorrente da história de Abramo e Karepovs, a frase aparece “Um tipo curioso”. De qualquer 
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Trotsky diz que ambos foram eleitos para a CEI por seus princípios e por liderarem 

organizações, mas que perderam os princípios e ignoraram suas próprias organizações, e 

que, se tivesse a possibilidade de chamar uma Convenção Internacional, os dois seriam 

demitidos35. Anos depois, em 19 de dezembro de 1979, em uma entrevista ao jornal Em 

tempo, Pedrosa relatou o ocorrido, lembrando também que o mesmo ocorreu com outro 

militante, o trinindadense CLR James. 

[Entrevistador] E correspondência, você chegou a trocar correspondência 

com ele [Trotsky] 

[Pedrosa] Quando fui para Nova York como secretário da internacional, eu 

e o Johnson que era um trinindadense, assumimos uma posição 

independente da posição de maioria da época. E fomos demitidos pelo 

Trotsky. Escrevi então uma carta aos trotskistas mexicanos e o Trotsky 

respondeu (Em tempo, 1978). 

Em resumo, depois de encerrado o debate sobre a questão russa, foi realizada a 

“Conferência de Alarme” em Nova York, entre 19 e 26 de maio de 1940, onde uma nova 

CEI foi formada e Mario Pedrosa e CLR James foram afastados da organização da 

Internacional. A saída de Mário Pedrosa da CEI marca o fim de sua militância nas fileiras 

do trotskismo; ele voltou ao Brasil em 1940, e foi preso novamente a mando de Filinto 

Müller, Major chefe de polícia do DF (KAREPOVS, 2017, p. 76). Com a ajuda de seu pai, 

Pedrosa saiu da cadeia e refugiou-se novamente nos EUA, em Washington, onde permanece 

até 1945. Com a crise no governo Vargas, ele volta ao Brasil e inicia uma nova fase de sua 

militância, criando o jornal Vanguarda Socialista. 

 

2.3 O retorno de Mário Pedrosa ao Brasil, a criação do Vanguarda Socialista e Rosa 

Luxemburgo 

 

Afastado do grupo organizador da IV Internacional, Pedrosa, ainda residindo nos 

EUA, tinha uma expectativa de trabalhar como correspondente do jornal carioca Correio da 

Manhã na França, trabalho que já conhecia bem, pois escreveu vários artigos para ser 

                                                           
forma, a nosso ver, diante do relato de Mário Pedrosa em sua carta endereçada a Trotsky, em que reclama da 

falta de conhecimento de membros de países pequenos e distantes das reuniões marcadas pela Secretario 

Administrativo, e Pedrosa se inclui nesse grupo excluído, parece ser essa expressão utilizada por Trotsky uma 

tentativa de diminuição da figura de Mario Pedrosa ou de sua desqualificação. 
35 Carta de Leon Trotsky a Farrell Dobbs, 04 de abril de 1940, 

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1940/04/04.htm  
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publicado no Brasil, pelo próprio jornal, sobre política internacional e já havia trabalhado 

como correspondente para o jornal “A Manhã” na Alemanha na década de 1920. Mas seus 

planos não foram adiante, seu pedido de visto para a França fora negado pelas autoridades 

dos EUA, Pedrosa, então, tenta tirar o visto do Brasil, ele então volta ao país em 25 de março 

de 194536, e novamente o visto para a França lhe é negado. Não conseguindo ir para a Europa 

a trabalho, Pedrosa fica no Brasil e encontra um clima político e social bem diferente daquele 

que existia no momento que saiu para o exilio em 1938, a ditatura do Estado Novo não estava 

mais com todo aquele poder, na verdade, estava enfrentando uma crise profunda na sua base 

de apoio. 

A crise em que o Estado Novo estava passando seria um reflexo das relações 

brasileiras no cenário internacional, mais do que as condições políticas internas. Com a 

Guerra e o esforço mundial contra as nações fascistas e a entrada do Brasil neste grupo, que 

encontravam EUA, Inglaterra, França e URSS, integrantes da oposição ao governo Vargas 

começaram a explorar esta contradição: como pode Getúlio Vargas mandar tropas brasileiras 

para lutar na Europa contra países ditatoriais e fascista, se ele mesmo mante um Estado 

ditatorial aqui dentro? Várias manifestações contra o regime varguista começam a surgir em 

todo o Brasil, o mais importante foi o “Manifesto dos Mineiros”, uma carta que 

conscientemente foi publicada em 24 de outubro de 1943, dia do aniversário da revolução 

de 1930. Escrita por importantes nomes da intelectualidade liberal de Minas Gerais, o 

documento afirma que a Revolução de 1930 foi desviada dos seus objetivos democráticos, 

não sendo mais capaz de dar segurança econômica e bem-estar para a população brasileira. 

Outros fatos mais graves foram acontecendo, como o afastamento do General Gois Monteiro 

do Estado Novo, e o General tinha sido um de seus idealizadores. Gois abandona o cargo de 

embaixador no Uruguai e assume um cargo no Ministério da Guerra, não para apoiar Vargas, 

mas para garantir sua saída (FAUSTO, 1998, p 383). 

Sofrendo pressões de todos os lados, o governo de Getúlio Vargas tenta justificar a 

continuidade da ditadura dizendo que ela seria necessária enquanto houvesse guerra e, para 

acalmar os ânimos, prometia realizar eleições assim que a paz voltasse. Notando a 

fragilidade do governo, a oposição liberal forçou, no final de 1944, uma posição mais ativa 

do governo em relação as eleições ao lançar a candidatura do Brigadeiro da aeronáutica 

Eduardo Gomes à presidência da república. O nome do Brigadeiro era forte na oposição, 

militar da ativa, seu nome era associado aos movimentos tenentistas da década de 1920, mais 

                                                           
36 KAREPOVS, 2017, p. 79 
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precisamente ao episódio da Revolta do Forte de Copacabana. O jornal Correio da Manhã 

do Rio de Janeiro, não dando importância a censura, o que por si só já demostra que o regime 

não tem mais a mesma força, publicou em 22 de fevereiro de 1945 uma entrevista de José 

Américo de Almeida a Carlos Lacerda criticando o governo e dizendo que a oposição já 

tinha um candidato (FAUSTO, 1998, p.384). Essa entrevista foi muito importante para a 

abertura política em 1945, pois ela rompe com a censura e alcançou grande repercussão. 

Com o desenrolar da situação política, degradando cada vez mais para o lado do governo, 

em 28 de fevereiro de 1945, Getúlio Vargas baixa o chamado “Ato Adicional à carta de 

1937”, prevendo para 90 dias após sua publicação a marcação da data das eleições, e assim 

aconteceu, ficando estabelecida a data das eleições para 2 de dezembro de 1945. Getúlio 

declarava que não ia se candidatar, mas apoiaria a candidatura do General Dutra, seu ministro 

da guerra contra Eduardo Gomes (FAUSTO, 1998). 

Depois de quase quinze anos de ditadura varguista, que endureceu após seu 

autogolpe em 1937 com a criação do Estado novo, o ano de 1945 se torna o ano em que as 

liberdades e a democracia voltam a pautar as discussões de diversos grupos pelo país. E ao 

retornar do exílio, é este o cenário que Mário Pedrosa encontra no Brasil, voltando a 

militância no seu país, Pedrosa estava entre os fundadores e signatários da União Socialista 

Popular (USP), fazendo parte, depois de sua fundação, da sua comissão organizadora. A 

USP foi uma organização política de esquerda, criada em abril de 1945, no momento de crise 

do Estado Novo. Tinha em suas frentes militantes ex-trotskistas e membros do PCB que não 

concordavam com a política de aproximação do partido com Getúlio Vargas no movimento 

“queremismo”. A organização tinha como principal objetivo, criar condições políticas para 

a criação de um grande partido socialista, o que viria a ser, logo depois, o PSB. Os principais 

nomes da sua comissão organizadora era: Mário Pedrosa, Edmundo Muniz e Otaviano Du 

Pin Galvão37. Uma nota no Correio da Manhã explica a principal missão da organização: 

A “União Socialista Popular” constituirá expressão transitória de uma 

organização partidária de nome idêntico e cuja função se dará logo depois 

da publicação do código eleitoral. O fim imediato da União, até o 

surgimento definitivo do Partido Socialista, é de propugnar ardosa e 

constitutivamente, pelas reinvindicações fundamentais do homem e das 

suas liberdades (Correio da Manhã – 18 de abr. 1945, p.12). 

Dada a conjuntura política do final do Estado Novo e das eleições do final do ano 

de 1945, houve, desde sua criação, uma aproximação da USP e de Mário Pedrosa a 

candidatura do Gal. Brigadeiro Eduardo Gomes da União Democrática Nacional (UDN). 

                                                           
37  (http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-socialista-popular) 
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Um dos motivos para esta aproximação foi a entrevista cedida pelo Brigadeiro no sai 17 de 

abril de 1945, onde se dizia traído por Getúlio e por isso pedia demissão de seu cargo no 

governo, e pedia a renúncia do ditador Vargas. Em apoio as declarações de Eduardo Gomes, 

a USP lançou uma nota de apoio e solidariedade no dia 22 de abril de 1945, nesta nota eles 

pedem a revogação da constituição fascista de 1937 e um processo real de democratização 

do país (KAREPOVS, 2017). Essa nota dizia: 

Da USP ao Brigadeiro Eduardo Gomes 

Brigadeiro Eduardo Gomes – A União Socialista Popular resolveu, por 

unanimidade, em sua assembleia geral de hoje, hipotecar inteiro apoio à 

sua entrevista de 17 do corrente, de combate à ditadura Vargas e em prol 

da revogação da constituição fascista de 1937 e seus apêndices situando, 

assim, o problema político nacional nos seus devidos termos, neste 

momento de luta pré-eleitoral pela real democratização do país. [Assina a 

nota, entre outros, Mário Pedrosa]. (Correio da Manhã, 22 abr. de 1945 

p.10). 

O apoio de Mário Pedrosa e da USP ao Brigadeiro Eduardo Gomes se formaliza em 

12 de junho de 1945, quando o grupo se reuni com o Brigadeiro para entregar um 

memorando em que manifestam sua disposição em apoiá-lo nas eleições de final de 1945. 

Para nós, parece contraditório o apoio de Mario Pedrosa e da USP ao candidato Eduardo 

Gomes da União Democrática Nacional (UDN). Mas Paul Singer pode nos ajudar a entender 

esse período e a posição dos integrantes da USP e o apoio que estes deram ao candidato da 

UDN. No seu texto “Mário Pedrosa e o Vanguarda Socialista38” Paul Singer diz que surgiu 

no Brasil, principalmente na década de 1940, com mais força do que em outros lugares do 

mundo, uma tentativa de ligar de uma forma mais profunda a ideia de socialismo e 

democracia. Paul Singer disse: 

Minha hipótese é a seguinte: só quando se perde a democracia e a liberdade 

é que apreciamos seu valor. Acho que a experiência do Estado Novo foi 

extremamente didática para uma parte da esquerda brasileira, para Mário 

Pedrosa, Hilcar Leite, João Mangabeira, Ferbus Gikovate, Fúlvio Abramo, 

Antônio Candido e toda uma plêiade de militantes e pensadores. Era muito 

claro para eles que abrir mão da democracia como uma vantagem tática, 

como muitas vezes ela é vista, não era correto. Considerar a democracia 

como algo que ajuda a avançar, mas que, depois que se toma o poder, pode 

ser deixada de lado, eliminando qualquer oposição crítica, para mais tarde, 

em algum momento do futuro, em uma outra etapa, restaurar a democracia 

depurada de suas imperfeições capitalistas e burguesas, essa visão foi 

radicalmente rejeitada por Mário Pedrosa e o Vanguarda Socialista. 

(SINGER, 2001, p. 147) 

                                                           
38 Publicado no livro “Mário Pedrosa e o Brasil” de organização de José Castilho Marque Neto. 
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Na corrida eleitoral de 1945, a maioria dos militantes de esquerda estavam 

vinculados ao PCB, ou ao PTB, fazendo alianças políticas e intelectuais indiretamente com 

duas ditaduras, a stalinista na URSS e a Getulista no Brasil. Mário Pedrosa e a maioria dos 

membros da USP, na sua maioria trotskistas e ex-trotskistas, lutaram a vida inteira contra 

essas duas formas de autoritarismo. Assim, se analisarmos o panorama político de 1945, com 

o cenário dividido, principalmente, entre três partidos (PCB, PSD/PTB e UDN), o apoio de 

Mário Pedrosa e da USP ao Brigadeiro Eduardo Gomes parece não ser contraditório. O PCB, 

em meados de 1945 apoia a campanha de “queremismo”, que defendia a instauração de uma 

Assembleia Constituinte com Getúlio Vargas no poder, o projeto não foi para frente, então 

o partido lança Yedo Fiúza para concorrer às eleições. Em setembro do mesmo ano, o PSD, 

em coligação com PTB getulista, lança a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, então ministro 

da guerra para tentar barrar a eleição do candidato da UDN. Estes dois candidatos 

representam a continuidade do projeto getulista, e o único candidato fora desta corrente é 

Eduardo Gomes, que desde de junho já havia se comprometido, em carta aberta publicada 

em jornal, com a defesa da democracia e com uma pauta que a USP também defendia como 

o fim da ditadura, a volta do Estado de direito, a defesa da autonomia sindical, do direito de 

greve e o fim da censura com a garantia de livre expressão, além de fazer críticas a Getúlio 

e a seu governo (KAREPOVS, 2017) 

Já envolvido com a criação do Vanguarda Socialista, a partir de agosto de 1945, 

Mário Pedrosa se afasta da disputa eleitoral para presidente e das atividades da USP. 

Vanguarda Socialista foi um jornal editado por Mário Pedrosa entre os anos de 1945 a 1948, 

que reunia militantes e intelectuais marxistas e tratava de assuntos diversos como economia, 

cultura, política e arte, sempre mantendo um bom nível teórico de suas análises. O marxismo 

divulgado pelo Vanguarda era amplo com publicações de teóricos de várias tendências, 

embora a maioria fosse ex-militantes trotskistas, o jornal publicava textos e livros de 

Bukharin, Engels, Kautsky, Lenin, Marx, Plekhanov, Trotsky e Rosa Luxemburgo. Outra 

característica do jornal é sua persistente crítica ao dogmatismo do PCB. 

O momento da criação do Vanguarda Socialista, é o que marca a segunda inflexão 

política de Mario Pedrosa ao luxemburguismo, daqui para frente podemos notar a ligação 

das ideias e das produções de Pedrosa com as ideias de Rosa Luxemburgo, mas sem deixar 

as teorias trotskistas. Sem dúvidas, Mário Pedrosa é o principal nome da recepção de Rosa 

Luxemburgo no Brasil, e Rosa chega ao Brasil principalmente pelas publicações no 

Vanguarda Socialista, que em 1946 publica a obra “A Revolução Russa” em português, essa 



74 
 

mesma obra só será publicada na República Democrática Alemã em 1974 e na URSS em 

1990 onde sempre foi considerada uma obra maldita. Interessante lembrar que, as 

publicações das obras de Rosa Luxemburgo na URSS sempre vinham acompanhadas por 

notas sobre os possíveis erros da autora, e no Vanguarda Socialista isso nunca aconteceu. 

(LOUREIRO, 2011 p. VII) 

No primeiro número do Vanguarda Socialista, em agosto de 1945, no editorial 

chamado “Diretivas”, escrito por Mário Pedrosa deixa clara qual a missão do jornal. 

[...] não é um jornal de agitação das massas; é um jornal de vanguarda. Isso 

significa que não visa lançar uma ideia, ou um objetivo exclusivo para a 

multidão, e bater e rebater na mesma tecla, até que a massa aja em 

consequência dessa agitação. Queremos lançar muitas ideias, disseminar 

um corpo de ideias para os indivíduos, ou pequenos grupos a fim de que 

esses, organizando-se e orientando-se por elas, se reúnam e se preparem 

para uma ação sistemática e esclarecida sobre o que se chama de largas 

massas. [...] (PEDROSA, 1945, p.1) 

 

Segundo Isabel Loureiro (2011), as duas ideias de Rosa Luxemburgo que formam 

a espinha dorsal da sua recepção no Brasil são: a criação de organizações democráticas de 

massa, e a ação direto dos trabalhadores na transição para o socialismo. Podemos perceber 

no editorial Diretivas que Mário Pedrosa é influenciado pelas ideias de Rosa Luxemburgo, 

principalmente a da criação do partido de massas democrático39. As principais críticas de 

Pedrosa publicadas no Vanguarda se dirigiam ao stalinismo, vários artigos criticavam os 

caminhos tomados pela revolução russa sob a liderança dos bolcheviques, nestes artigos ele 

deixava clara a natureza autoritária dos partidos de vanguarda leninistas e em oposição a esta 

concepção de partido Pedrosa proponha a concepção de Rosa do partido de massas e a 

criação do socialismo democrático pelas mãos das massas autônomas (LOUREIRO, 2001 p. 

33). Podemos observar que Mário Pedrosa e Rosa Luxemburgo compartilhavam de uma 

mesma concepção revolucionária, obviamente uma concepção desenvolvida por 

Luxemburgo e incorporada por Pedrosa, de que o caminho para a emancipação da classe 

trabalhadora, com a superação do capitalismo e a construção do socialismo, não pode ser 

traçado por ninguém e por nenhuma instituição, pois, é a própria vida que as traça levadas 

pelas próprias condições objetivas do momento. 

O Vanguarda Socialista e Mário Pedrosa, tiveram um grande papel de influenciador 

e formador para a esquerda brasileira durante a década de 1940, vários militantes e 

                                                           
39 Posteriormente outras influências de Rosa Luxemburgo aparecem nas obras de Pedrosa. Na década de 1970 

Pedrosa publica o livro A crise mundial e Rosa Luxemburgo, com referências a obra A Acumulação do Capital 

publicado por Rosa Luxemburgo em 1913. 
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professores, como Michael Löwy e Paul Singer falam da importância do jornal e de seu 

editor para suas formações política intelectual40, e que foram através das páginas do 

Vanguarda que conheceram as ideias de Rosa Luxemburgo. Em uma entrevista a Isabel 

Loureiro em 2008, quando lhe é perguntado sobre a recepção de Rosa Luxemburgo no 

Brasil, Paul Singer diz que tomou conhecimento de Rosa Luxemburgo através de Mário 

Pedrosa via Vanguarda Socialista, embora classificasse o jornal não como luxemburguista 

mas como socialista-marxista e anti-stalinista, ou seja, tinha um espectro mais amplo. Nesta 

mesma entrevista Paul Singer diz: “Eu sei que através da influência de Mário Pedrosa de 

Michel Löwy e minha, entre outros, Rosa passou a ser uma autora de peso. (Entrevista Paul 

pg 2). É interessante mencionar que tanto Michel Löwy e Paul Singer fizeram parte da 

POLOP, movimento de esquerda crítico da linha política do PCB e do imperialismo. O 

Grupo foi formado militantes trotskistas e ex-trotskistas oriundos de vários partidos e 

movimentos, entre eles a Juventude do Partido Socialista Brasileiro (PSB), e sofre grande 

influência de Rosa Luxemburgo na sua base teórica. Assim, poderia ser esse grupo um 

resultado da influência de Mário Pedrosa, com o Vanguarda Socialista, sobre os jovens 

militantes marxistas brasileiros nesse período. 

 

2.4 O Vanguarda Socialista e o Capitalismo de Estado 

 

Ao chegar ao Brasil depois de ser expulso por Trotsky da IV Internacional, 

principalmente pela discordância dos dois em relação a natureza da URSS, Mário Pedrosa 

continua o debate sobre a questão russa no Vanguarda Socialista. Nesta nova fase da 

discussão, Pedrosa modifica sua visão sobre a natureza da URSS que havia exposto na obra 

“A defesa da URSS na Guerra atual”, onde defendia que a URSS era mais próxima de um 

“Estado livre burocrático”, agora, Pedrosa a classifica como “Capitalismo de Estado”. Em 

uma série de palestras ministras para os integrantes do Vanguarda e publicada no jornal entre 

12 de abril a 28 de junho de 1946, Pedrosa, retornando as ideias de Rosa Luxemburgo, 

defendeu a busca da autonomia dos trabalhadores e dos conselhos operários como alternativa 

a burocracia do Estado revolucionário e contra o surgimento de um Capitalismo de Estado 

                                                           
40 Paul Singer, no texto “Mário Pedrosa e o vanguarda Socialista”, publicado no livro “Mário Pedrosa e o 

Brasil” fala do peso intelectual que o Vanguarda tinha em relação a outros jornais como o “Folha Socialista”. 

Para Singer (2001) o Vanguarda era mais pretencioso intelectualmente, que Pedrosa acreditava na importância 

de ler os clássicos do marxismo, que eles tinham que ser conhecidos diretamente e não por meios de 

vulgarizadores, Paul Singer diz que essa é uma postura que ele levou para sua vida acadêmica. 
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durante o caminho revolucionário. É importante mencionar que, essa classificação da URSS 

como capitalista de Estado já tinha sido feita por um grupo do WP (Worker Party) e 

publicada na imprensa do partido em 1941, assim, Pedrosa pode ter sido influenciado por 

esse grupo conhecido como “Tendência Johnson-Forest”. Claudio Nascimento (2019) diz 

que: “mesmo que não se encontre nas palestras ou nos arquivos de Pedrosa menções a nomes 

da Tendência Johnson-Forest, suas análises sobre a evolução da revolução na URSS são 

similares as análises que CLR James publica no livro State Capitalism and World Revolution 

(NASCIMENTO, 2019 p.109). Ou seja, Pedrosa pode ter conhecido o texto antes da 

publicação, já que os dois, Pedrosa e James militaram juntos no SWP e participaram da 

criação da IV Internacional sendo os dois expulsos por Trotsky no mesmo período e pelo 

mesmo motivo. 

A Tendência Johnson-Forest, foi um grupo radical de ex-trotskista formado dentro 

do Worker Party (WP) liderados por Raya Dunayevskaya (Forest) e CLR James (Johnson), 

o nome da tendência se dá pelos pseudônimos dos seus líderes Johnson-Forest. Raya 

Dunayevskaya foi uma teórica russa que cresceu nos EUA e entre os anos de 1937 e 1938 

foi secretaria para os assuntos russos de Trotsky enquanto este estava em seu exílio no 

México. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Raya se opõe a Trotsky sobre sua visão 

da URSS como um Estado operário degenerado. Raya sustenta a ideia de que o pacto Hitler-

Stalin deu toda as condições para o início do conflito, uma vez que deu tranquilidade para a 

Alemanha abrir uma frente de batalha ocidental sem se preocupar com o leste, e a 

participação da URSS na guerra imperialista a colocava como um Estado Capitalista. Sua 

análise sobre o Capitalismo de Estado na URSS à aproxima de CRL James, autor de 

“Jacobinos Negros”, que também compartilhava das mesmas posições. Os dois então 

fundaram a Tendência Johnson-Forest em dezembro de 1945 e continuaram juntos até 

195541, o último trabalho da tendência foi o livro State Capitalism and World Revolution. 

Antes de formar a tendência com James, Raya já escrevia sobre suas posições sobre 

a natureza da URSS, em 1941 ela publica na imprensa do WP o texto “The Union of Soviet 

Socialiste Repúblics is a Capitalist Society” (A União das Repúblicas Socialistas Soviética 

é uma sociedade capitalista). Baseada nas ideias de Lenin, Raya Dunayevskaya defende a 

participação prática dos trabalhadores na gestão para garantir o poder nas mãos dos 

verdadeiros senhores do processo revolucionário. Assim, diversas formas de controle por 

parte das massas paralisariam todas as possibilidades de distorção do domínio soviético, pois 

                                                           
41 https://rayadunayevskaya.org/ 
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diminuiria a ação do seu principal ator a burocracia estatal. Mas nem mesmo o mais otimista 

dos trabalhadores soviéticos afirmaria que a classe operária russa tinha algum poder no 

Estado soviético (DUNAYEVSKAYA, 1941). Sobre a concepção de Capitalismo de Estado, 

Raya questiona a versão de Max Shachtmann42, para ele se não existe propriedade privada 

na URSS, se os trabalhadores não são a classe dominante e a burocracia que a domina não é 

considerada uma classe, essa sociedade vive no “Socialismo de Estado Burocrático”. Para 

Raya, contradizendo Shachtmann, o fator determinante que se deve levar em consideração 

na análise da natureza de classe da sociedade soviética, não é se os meios de produção são 

estatais ou privados, mas se os meios de produção são capitais, ou seja, se eles são utilizados 

para a alienação do produto do seu produtor direto o trabalhador. E o que se pode notar na 

URSS, é que o Estado burocrático ocupa a posição que um capitalista ocuparia em uma 

empresa, que é a de gestor, assim, para Raya, a qualificação da natureza da URSS como 

“Socialismo de Estado burocrático” é irracional, pois, sob a propriedade estatal existe uma 

verdadeira relação econômica capitalista onde o trabalhador, com ou sem propriedade 

continua a ser explorado (DUNAYEVSKAYA, 1941). Sobre a participação da URSS na 

Segunda Guerra Mundial, Raya diz que, mesmo que não haja consenso em relação a natureza 

do Estado Soviético, a participação da URSS em uma guerra imperialista, em que o exército 

vermelho invadiu a Polônia e a Finlândia, causou espanto e deixa claro que o poder armado 

do Estado Stalinista já não tem o mesmo espírito da revolução de outubro. Raya conclui 

dizendo: “Que recaída abominável das conquistas de outubro são as conquistas stalinistas” 

(DUNAYEVSKAYA, 1941 p.5) 

Muitos dos elementos da análise sobre a questão russa de Raya também se 

encontram nas análises de Pedrosa. A posição de Raya sobre a defesa da URSS na guerra, 

exposta acima, é muito parecida com a que Pedrosa publica no texto “Em defesa da URSS 

na Guerra Atual” publicado em 1940. Outros elementos também vão aparecer na explicação 

de Pedrosa sobre o Capitalismo de Estado na URSS. Entre 1945 e 1946, Mário Pedrosa 

realiza várias palestras direcionadas aos integrantes do Vanguarda Socialista sobre a questão 

russa com propósito de fazer uma reflexão sobre o caráter da Revolução Russa e sobre as 

causas de sua degenerescência burocrática. Tentando separar do stalinismo o que era ditado 

pela lei de ferro da necessidade objetiva e o que era conjuntural e, então evitável, para então 

pensar uma alternativa de esquerda ao Capitalismo de Estado Totalitário que foi implantado 

                                                           
42 Importante militante trotskista do SWP, líder da seção minoritária do partido rompe com Trotski em 1940 e 

é um dos fundadores do Worker Party (WP) 

(https://www.marxists.org/archive/shachtma/index.htm) 
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na Rússia (LOUREIRO, 1985). Estas palestras de Pedrosa foram publicadas no Vanguarda 

entre 12 de abril e 28 de junho de 1946, no número 41de 7 de junho de 1946 do Vanguarda 

Socialista, com o título “A Revolução Russa e sua revolução até nossos dias”, Pedrosa nos 

fala sobre o surgimento da burocracia e da criação do Capitalismo de Estado na Rússia. 

Segundo Pedrosa, com o processo de coletivização forçada implementada pelo 

Estado, a URSS voltaria ao comunismo de guerra com todos os meios de produção sendo 

estatizado. Essa política de coletivização veio contra toda orientação de Lenin, pois levaria 

ao choque entre as massas e o partido, levaria a separação entre os interesses imediatos da 

população e interesses impessoais do Estado. A coletivização representava, então, o 

sacrifício dos interesses imediatos das massas e foi feito em nome de um socialismo futuro. 

Depois deste processo, e o retorno a guerra civil com milhões de camponeses sendo levados 

para a Sibéria, ocorreu, entre 1931 e 1933, umas das maiores crise da URSS, e as provisões 

passaram a ser apropriadas pelo Estado. Ou seja, toda a vida econômica na URSS passou a 

ser regulada por mecanismos estatais (PEDROSA, 1946) 

Para Pedrosa, neste período o partido ainda tinha, dentro de sua militância, divisões 

polarizadas principalmente entre direita e esquerda, que, com as primeiras purgas deixaram 

de existir, ouve uma dizimação das oposições de esquerda e de direita, e a casta que sobrou 

da direção do partido criou uma política deliberada para assegurar seus privilégios, vários 

deles de ordem capitalista, como a abolição da limitação máxima de salários. Pedrosa diz 

que a o partido, em conjunto, se aristocratiza, e ao mesmo tempo renasce no campo uma 

camada de camponeses enriquecidos, assim, foi a própria política implementada por Stalin 

que transformou o partido bolchevique em partido representativo da classe burocrática, 

deixando de representar as massas e defendendo seus interesses de classe. Sobre isso Pedrosa 

diz: 

A prática do endeusamento dos líderes começou, ao lado da abolição do 

salário máximo para os membros do partido, e a justificação dos privilégios 

para os membros dirigentes da burocracia e da indústria, que se elevaram 

afinal à categoria de uma nova elite social dominante aferrada às suas 

vantagens, cônscia de seus interesses de grupo (PEDROSA, 1946, p. 5) 

 Mário Pedrosa, assim como Raya Dunayevskaya, perceberam que existiam 

relações capitalistas dentro do Estado Soviético, Pedrosa particularmente cita a questão dos 

especialistas, que eram uma camada de técnicos que ocupavam cargos no Estado. Durante a 

NEP, Lenin, preocupado com o desenvolvimento produtivo na Rússia, defendia a 

contratação de especialistas estrangeiros para desenvolver o processo industrial e agrário. A 

necessidade urgente destes especialistas se dava pela falta deles na Rússia e por isso, 
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precisariam ser muito bem pagos, mas isso deveria ser um problema passageiro, logo a 

Rússia iria produzir seus próprios especialistas educados no socialismo e incorporados a 

sociedade soviética. Mas o que se viu foi, no Stalinismo, quando o Estado deixou de defender 

os interesses das massas para defender seus privilégios, essa nova geração de técnicos 

provenientes da juventude do partido, ao serem formados já eram lançados nos postos de 

direção do Estado e da produção, sendo pagos a moda burguesa não respeitando o salário 

máximo que seria a média do salário pago a um operário qualificado. Assim podemos 

perceber a relação direta de posição social e riqueza pessoal e sua influência política no 

Estado. Um sinal, que para Pedrosa significaria a presença de uma casta privilegiada na 

URSS, é o surgimento de novas indústrias de luxo no mesmo momento em que parte da 

população não tem acesso ao básico para sobreviver, isto seria um sintoma de uma produção 

social de classe. Então, o que Pedrosa notou na URSS stalinista foi um processo de 

restauração de relações puramente capitalistas, principalmente no sistema de remuneração 

do trabalho (PEDROSA, 1946). 

Sobre a burocracia stalinista, Pedrosa conclui que ela tornou uma classe na base da 

extrema centralização do aparelho econômico, com o Estado controlando todos os meios de 

produção. Influenciado pelo prognóstico de Lenin sobre a possível manutenção do Estado 

burocrata, Pedrosa diz que o velho partido bolchevique se suicidava para dar lugar a um 

outro partido totalitário. Como resultado do processo de transformação da burocracia 

soviética em uma classe estatal, temos o surgimento, na URSS do capitalismo de Estado, 

onde os trabalhadores não têm nenhum controle sobre o Estado. O remédio contra a criação 

desde tipo de Estado, já mencionado por Lenin no início da revolução, que seria o controle 

do Estado por baixo, por meio dos sovietes, sindicatos e organizações trabalhadoras não 

desenvolveu no socialismo soviético, e seu fracasso permitiu que essa deformação do 

processo revolucionário aparecesse. Para Pedrosa, o capitalismo de Estado totalitário na 

URSS liquidou de vez todo o quadro operário do Estado e do partido (PEDROSA, 1946). 
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Capítulo 3 

Mário Pedrosa e a interpretação do Brasil: A Opção Brasileira 

 

3.1 A Ação Democrática 

Em 1948, Mário Pedrosa se filia ao PSB entregando ao partido a edição do jornal 

Vanguarda Socialista, no qual, na edição número 124 de primeiro de maio de 1948, faz um 

apelo para que os militantes leitores do jornal ingressassem ao PSB. Pedrosa permanece 

filiado ao PSB até 7 de julho de 1956, data em que foi expulso por contrariar o estatuto do 

partido e militar concomitantemente no grupo Ação Democrática. 

A Ação Democrática foi uma organização política e civil que visava reunir todas as 

correntes e forças que desejavam e lutavam por uma remodelação da democracia brasileira. 

Para o grupo, o conjunto de políticos (plutocratas) que governavam o país em 1937, com o 

Estado Novo, não haviam saído do poder e continuariam, por meios espúrios, a defender 

seus interesses e privilégios abusivo. Mário Pedrosa foi um dos fundadores da Ação 

Democrática, chegando a ser seu presidente ainda em 1956, fizeram parte da sua formação 

os deputados da UDN, jornalistas, médicos e escritores como Bilac Pinto, Hilcar Leite, Helio 

Pellegrino, Ferreira Goulart e Mário Pedrosa43. Segundo as publicações do grupo, o 

programa de remodelação da democracia brasileira seria: 

 

“Defesa das liberdades democráticas ameaçadas e da autonomia do 

congresso para reformular ou emendar a Constituição, soberanamente; 

combater a corrupção administrativa; reforma completa do aparelho do 

Estado para dar-lhe maior eficiência; Reforma eleitoral visando à 

supressão da fraude e da influência do dinheiro; reforma fundamental na 

estrutura econômica nacional; Reforma agrária profunda; defesa 

intransigente da Petrobrás; campanha contra a entrega pelo governo dos 

minerais atômicos e pela imediata utilização da energia atômica no país; 

defesa intransigente da autonomia e liberdades sindicais [...]” (Diário de 

Notícias, RJ, 26/04/1956, p. 04) 

 

O grupo Ação Democrática foi lançado oficialmente em 18 de maio de 1956, no 

começo de 1958, o jornal carioca Diário de notícias, o principal apoiador da Ação 

Democrática, em comemoração aos 28 anos de atividades, convida José Arthur Rios, Max 

da Costa Santos e Mário Pedrosa, todos da Ação, para escrever um grande artigo explicativo 

                                                           
43 Diário de Notícias, RJ. “Novas adesões ao movimento de Ação Democrática”. 26/04/1956 p.4 
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da situação e do momento histórico vivido pelo Brasil a época. E assim o fizeram, em 15 de 

junho de 1958 era publicado no Diário de notícias um artigo de página toda intitulado “Um 

Estudo Sobre a Revolução Brasileira”, ao ler o artigo podemos notar várias influências de 

Pedrosa em sua construção, com ideias que estarão presentes no A Opção brasileira, como 

a participação do povo na pressão direta ao Estado para as mudanças, os dois brasis e a 

relação reforma agrária e industrialização. O texto publicado em 15 de junho não é assinado 

por nenhum dos autores, é publicado como texto editorial do jornal Diário de Notícias. Mas 

em uma edição do Diário Carioca de 09 de julho de 1958, quase um mês depois da 

publicação do artigo, na coluna “O que diz”, o jornal revela os verdadeiros produtores do 

texto. A coluna diz, “... Que o manifesto de “Diário de Notícias” (“Estudo sôbre a 

Revolução brasileira”) foi redigido pelos Srs. José Arthur Rios, Max da Costa Santos e 

Mário Pedrosa...” (Diário Carioca, RJ. 09/07/1958 p.04) 

O artigo começa afirmando que dada a situação brasileira de então, somente uma 

profunda e radical mudança econômica e social do Brasil poderia tirá-lo do atraso e do 

subdesenvolvimento. Mas não uma revolução qualquer, tem que ser uma revolução das 

consciências, fazer o povo entender o país e sua situação, para assim incorporá-los no 

processo, a revolução partirá do povo e sua energia criadora. Assim a luta “deve fundar-se 

num exame de situação, seguindo de um diagnóstico sobre o caráter da crise ou crises em 

que mergulha o país”44. Ou seja, o princípio, o início da ação revolucionária aqui seria o 

esclarecimento das massas. 

Para os autores, o Brasil começou um processo revolucionário com a abolição da 

escravatura, mas que não foi consumado, a escravidão por direito foi extinta, mas 

permaneceu a escravidão de fato, e o Estado que se criou foi entregue às oligarquias estaduais 

e ao coronelismo. A Revolução de 1930 veio como uma esperança de superação deste atraso, 

mas acabou seguindo as mesmas políticas, sem a participação do povo que não se identificou 

nas lutas ou programas dos revolucionários. Algumas conquistas deste período foram 

cedidas e não conquistadas pelas lutas, criando assim uma concepção de que “o Estado era 

o instrumento natural para implantar, de cima para baixo, através de seu modo próprio e 

elementar de ação que é a força coercitiva, as mudanças necessárias”45. Com isso, a ditadura 

que surgiu com essa revolução teve que satisfazer parte dos anseios das massas urbanas para 

poder se manter no poder, como a criação das leis trabalhistas do Estado Novo, mas ao 

mesmo tempo tirava as liberdades com os sindicatos vinculados ao governo não lhes 

                                                           
44 “Um Estudo sobre a Revolução Brasileira”, Jornal Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 15/06/1958 p. 5-6  
45 Ibidem. 
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permitindo, assim, o seu amadurecimento político. Com a restauração democrática de 1945, 

quando Gal. Dutra ganha as eleições, o paternalismo estatal criado durante os anos Vargas, 

burocratizado e bem enraizado não foi superado, o novo governo, apadrinhado pelo antigo, 

não foi, mais uma vez, sinal de um novo regime político. Cria-se uma frágil democracia, não 

uma democracia social, marcando um período de crises históricas e ameaça à democracia e 

perigos de golpes46. 

No artigo também se apresenta um motivo histórico da revolução, que seria a 

modernização das relações econômicas e sociais no Brasil, a inserção do país na civilização 

ocidental, como uma nação autônoma, positiva e respeitada. Mas para isso era necessário a 

integração do Brasil, não poderíamos mais permitir que dois países diferentes habitem o 

mesmo espaço geográfico brasileiro, um Brasil litorâneo moderno e urbano, em contraste 

um sertão agrário com uma população humilhada. É para a população do campo, o lavrador 

que a evolução deve se voltar, pôr fim ao que separa as populações da civilização que é a 

miséria e a ignorância. Os autores escrevem: 

 

“Assim, podemos afirmar que a mola mestra da revolução brasileira, a 

alavanca que transformará o Brasil para torná-lo um país, todo ele novo, 

além de unifica-lo, rico, próspero e forte, capaz de se permitir um largo 

desenvolvimento industrial, que lhe dê uma espinha dorsal econômica 

suficiente para assegurar a sua independência, e pacífica convivência, entre 

iguais, com os países mais ricos e mais fortes, será a Reforma Agrária (Um 

Estudo sobre a Revolução Brasileira”, Jornal Diário de Notícias, Rio de 

Janeiro, 15.06.1958, p.5) 

 

A reforma agrária era entendida como o carro chefe da revolução brasileira proposta 

pelo grupo de autores, ela carrega a capacidade de mudar as relações sociais e econômicas 

no campo e na cidade, criando um desenvolvimento harmonioso e autônomo sem que nossas 

riquezas fossem entregues a interesses estrangeiros. No campo, a reforma agrária criaria uma 

classe média rural, com o aumento do poder aquisitivo do homem do campo, aumentando 

também a massa consumidora no mercado interno. Com isso, o federalismo seria uma 

realidade, pois os municípios do interior do Brasil conquistariam sua autonomia através da 

expansão do pequeno e médios produtores rurais, fugindo do paternalismo estatal. A 

população urbana também colheria bons frutos com a reforma agrária com a maior produção, 

em quantidade e em qualidade de alimentos, reduzindo a inflação, a mortalidade e as 

                                                           
46 Ibidem. 



83 
 

doenças. Os autores concluem: “Não se pode haver mercado interno sem reforma agrária, 

não se pode haver reforma na estrutura agrícola sem industrialização47. 

Finalizando o artigo, os autores fazem uma defesa de um Estado nacionalista 

planejador, que não se limitaria apenas as tarefas de polícia. Esse Estado teria a missão de 

estimular a economia, a livre iniciativa de mercado com abertura de caminhos, sempre que 

possível, à empresa privada. Mas, ressalve-se, não seria um Estado liberal, pois, haveria 

parte da economia que seria exclusiva do poder público com sua exploração direta, como a 

indústria pesada e de petróleo, que seria um caso de defender a honra nacional48. Por fim, 

Pedrosa e o grupo vão fazer uma defesa do que eles chamaram de “reforma agrária urbana”, 

que seria a criação de sindicatos livres, sem a tutela estatal. 

 

“Se a reforma agrária é a arma do povo brasileiro contra a exploração 

latifundiária e plutocrática nas zonas rurais, o sindicato livre e autônomo e 

a proteção contra todas as formas de opressão capitalista é a outra forma 

de combater essa mesma exploração nas cidades”. (Um Estudo sobre a 

Revolução Brasileira”, Jornal Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 15.06. 

1958 p.5) 

 

O manifesto publicado pelo jornal ganhou ampla adesão no cenário político 

brasileiro, inúmeros políticos, de várias legendas, declararam apoio ao seu conteúdo. Nomes 

como Otávio Mangabeira, Afonso Arinos, Carlos Lacerda e Febus Gikovate, entre outros 

senadores, professores e juristas, publicaram no próprio Diário de Notícias suas análises e 

colocações sobre a profundidade da crise e o processo histórico da revolução brasileira 

proposta pelo Um Estudo sobre a Revolução Brasileira. Diante da boa recepção do Estudo, 

o Diário de Notícias, dez dias depois da publicação do artigo, o edita em formato de um 

pequeno livro e fomenta a sua discussão em vários grupos da sociedade, noticiado pelo 

jornal, houveram reuniões para a discussão e o estudo do manifesto no Congresso Nacional, 

no Clube Militar, na UNE, na Universidade de Direito do Rio de Janeiro, e na Sociedade 

Propagadora das belas artes. No dia 22 de julho, o diretor executivo do ISEB, Roland 

Corbisier, congratula a iniciativa do jornal de formular um estudo objetivo do problema 

brasileiro, e oferece a colaboração do ISEB para um eventual debate sobre o conteúdo do 

manifesto. Dos conteúdos do manifesto, o mais comentado e defendido pelos debatedores 

foi a questão da “reforma agrária”, mas a comparação com a obra de Nelson Werneck Sodré, 

                                                           
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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Introdução a Revolução Brasileira, lançada pouco antes da do manifesto, também aparece 

nos comentários, como podemos ver na opinião do escritor Gustavo Corção: 

 

Colocando nos devidos termos o problema da revolução brasileira, posso 

dizer que o Estudo apresentado pelo Diário de Notícias chega a tempo para 

trazer uma contestação ao livro do Sr Nelson Werneck Sodré (Introdução 

à Revolução Brasileira), recentemente publicado, e que considero um 

estudo defeituoso, tendencioso, porque feiro de encomenda para tentar 

justificar o que hoje há-de pior no Brasil” (Gustavo Corção. Diário de 

Notícias. 28/06/1958. p.2) 

 

Mário Pedrosa faz uma menção do Um Estudo sobre a Revolução Brasileira no “A 

opção Brasileira”, quando fala que um grupo pequeno de inconformados tanto de direita 

como de esquerda que estavam descrentes com o mito da legalidade, conhecidos como “faixa 

golpista”, (KAREPOVS, 2017, p. 136). Uma nota da página 172 Pedrosa diz: 

 

Ver suplemento especial do Diário de Notícias, sob o título Um Estudo 

sôbre a Revolução Brasileira. (15/06/1958.) O documento era, em sua 

essência, a base programática do grupo e, não tendo sido aceito, acarretou 

o seu desligamento da faixa golpista (PEDROSA, 1966, p.172) 

 

A proposta política do artigo não foi bem recebida pelos outros membros da Ação 

Democrática, como ficou claro na citação acima, Pedrosa fazia parte de uma ala da esquerda 

radial do grupo, que contava também com uma pequena ala da direita formada por membros 

da UDN, entre eles Bilac Pinto, um deputado que foi porta voz do golpe de 1964 no 

congresso, em  A opção brasileira, Pedrosa comenta várias passagens do deputado em defesa 

da luta contra o comunismo e a guerra revolucionária, que estavam batendo a porta do Brasil. 

Segundo Karepovs (2017) “Essa dissociação da faixa golpista marcou o final de um longo 

período em que Pedrosa buscou influenciar setores conservadores com uma pauta socialista” 

(KAREPOVS, 2017, p. 136). Pedrosa sempre lutou contra o fascismo e pela liberdade da 

classe trabalhadora, e desde que voltou do exílio na década de 40 Pedrosa buscou um diálogo 

com os setores a direita, como aconteceu nas eleições de 1945 quando apoiou Eduardo 

Gomes por ser oposição ao governo Vargas. Nesse episódio, Pedrosa e seu grupo (USP) 

apoiaram o candidato à presidência, considerado um democrata burguês, por esse fazer coro 

com suas ideias progressista de liberdade democrática, o direito as greves e a liberdade 

sindical. Podemos pensar que poderia ser uma estratégia de colocar as discussões de 

interesse popular e trabalhista na ordem do dia, na disputa eleitoral, que para Pedrosa seria 

um momento de mobilizar e educar as massas e ajudá-las a despertar suas consciências. Mas 
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na configuração política de 1950, quando colocou a reforma agrária na discussão interna da 

Ação Democrática com a publicação do artigo, ela não foi aceita pela ala a direita do grupo, 

Pedrosa então se desliga do grupo. Para Karepovs, 

 

“Também é lícito pensar que Pedrosa tenha começado a se dar conta de 

que os “liberais brasileiros” não queriam garantir os direitos dos 

trabalhadores nem modificar o quadro fundiário do Brasil, mas sim 

retroagi-los para antes de 1930 e que apenas o antagonismo a Vargas era 

uma base muito precária para mudar o Brasil. A partir de então, Pedrosa 

reexaminou alguns de seus pontos de vista e tomou um rumo mais a 

esquerda” (KAREPOVS, 2017, p.137) 

 

Depois de se afastar do grupo Ação Democrática, Pedrosa faz uma viagem ao Japão 

para estudar arte, mais precisamente as relações artísticas entre Japão, Europa e América. É 

um período em que Pedrosa passa a dedicar mais as artes do que a política, não que ele 

deixasse de escrever sobre política, mas a sua produção se destaca mais a área cultural49. 

Com o golpe de Estado em 1964, um jornalista francês, David Rousset, encomenda um artigo 

a Pedrosa sobre o golpe e a situação política brasileira, Pedrosa então faz um estudo sobre o 

caso brasileiro e decide publicar um livro onde explicaria o golpe de 1964 dentro de um 

contexto de política internacional, primeiramente intitulado “Imperialismo, Brasil, 

Revolução”. Mas acabou se transformando em dois livros, A opção imperialista e A opção 

Brasileira (KAREPOVS, 2017, p.145) 

É no ambiente criado pelo golpe militar de 31 de março de 1964 que Mário Pedrosa 

decide desenvolver uma análise sobre o imperialismo estadunidense e seus desdobramentos 

na economia e na luta política brasileira, explicitando também suas perspectivas sobre a 

revolução socialista no Brasil (ANDRADE, 2015). Fazendo uma análise dialética da 

situação internacional, com o imperialismo estadunidense e as condições de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, Mário Pedrosa escreve as duas “Opções”, 

imperialista e brasileira, ambos publicados em 1966. 

Sendo os dois livros frutos de um mesmo esforço de pesquisa e análise, a primeira 

parte da obra seria sobre o imperialismo – A opção Imperialista, concluída entre julho e 

agosto de 1965 e, segundo Everaldo Andrade (2015): “o objetivo central do livro era analisar 

                                                           
49 Entre outubro e dezembro de 2020 foi realizado o Seminário Homenagem a Mário Pedrosa 120 anos, sob a 

coordenação dos professores Everaldo Andrade e Francisco Alambert. Na conferência de 9 de novembro de 

2020 intitulada “Da crítica ao desenvolvimentismo à planificação socialista no Brasil”, o professor Josnei de 

Carlo apresenta uma planilha sobre as publicações de Pedrosa de cunho político e artístico em vários momentos 

da sua militância. Podemos perceber que entre 1956 e 1962 as publicações sobre arte é bem superior sobre as 

de ordem política, depois é acompanhado por um período sem publicações entre 1962 e 1965, depois Pedrosa 

volta a publicar nos jornais artigos sobre política e arte. 
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as novas tendências de imperialismo norte-americano como continuidade das chamadas 

reformas contrarrevolucionárias inauguradas pelo nazismo nos anos 1930 (ANDRADE, 

2015, p. 346). A segunda parte da obra se dedica a analisar a política e a economia nacionais, 

A opção brasileira, concluída em setembro de 1965. É um desdobramento do primeiro livro. 

Os dois livros, embora independentes entre si, são ligados por um pensamento comum, a 

hipótese explicativa internacionalista para o golpe, onde a explicação para os fenômenos 

políticos e econômicos no Brasil não se limitam ao âmbito nacional, ou melhor, não são 

isolados dentro das fronteiras nacional. Sendo assim, ao explicar os acontecimentos do golpe 

de 31 de março de 1964, Pedrosa recorre a um contexto mais amplo, a conjuntura 

internacional de fundação da política imperialista dos Estados Unidos, a organização das 

reformas contrarrevolucionárias e suas influências na América Latina, que levaram ao 

surgimento de regimes militares ditatoriais na região. Pedrosa explica: 

“Cedo verificou que não se explicavam, isoladamente, e que mesmo o 

Brasil todo, como nação, como Estado, como economia e sociedade, não 

era produto exclusivo de si mesmo, da evolução de sua simples história, da 

descoberta à república” (PEDROSA, 1996 b, p.1) 

 

Mais adiante, Pedrosa continua, 

 

“Ao escrever este trabalho – dedico ao estudo das raízes do movimento 

militar de 1º de abril de 1964, que depôs o governo legal do Brasil e em 

seu lugar instituiu uma ditadura militar – não consigo furtar-me à tentação, 

para meu próprio esclarecimento e o esclarecimento de possível leitor, de 

voltar atrás à história sabida das relações entre os países latinos do 

hemisfério e os Estado Unidos da América do Norte, isto é, ao período 

crítico do seu arranque imperial entre fins e começo do século (PEDROSA, 

1966 b, p.13) 

 

A explicação internacionalista não é a única, neste momento, a dar uma 

interpretação a situação nacional, em 1965 Ruy Mauro Marini escreve “Contradicciones y 

conflictos em el Brasil contemporâneo”, em que critica a visão internacionalista de uma parte 

da esquerda brasileira. Segundo Rui Mauro Marini, o golpe militar de 1964, pelos seus 

desmembramentos como a repercussão na política interamericana, e as concessões 

econômicas que teve para os capitais estadunidenses, é considerado uma simples intervenção 

disfarçada dos Estados Unidos por uma ampla parte da esquerda brasileira (MARINI, 1965). 

Para o autor, nenhuma explicação de um fenômeno político pode se reduzir a um só 

elemento, nem muito menos ser condicionado por um fator externo. Segundo Marini o Brasil 

é uma realidade social completa, com 80 milhões de habitantes e uma economia 

industrializada e diversificada, assim, sem uma análise da situação política, econômica e 
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social interna brasileira, principalmente das tensões sociais que se desenvolviam sobre uma 

determinada configuração econômica, não se poderá compreender o que ocorreu em março 

de 1964, sua evolução e as mudanças que esse fato empreendeu a política do país (MARINI, 

1965). 

Voltando a Mário Pedrosa, é importante notar que, em suas explicações sobre os 

acontecimentos de 31 de março de 1964, embora os fatores externos guardem um maior peso 

no quadro desenvolvido na política doméstica brasileira, os fatores internos também são 

reconhecidos e têm seu peso e importância. Sendo assim, analisaremos os dois livros 

publicados em 1966, pois os dois se complementam. Mas, para seguir o caminho de nosso 

trabalho, dedicaremos um maior tempo para a discussão de A opção brasileira, pois podemos 

perceber que nessa obra Mário Pedrosa sintetiza sua produção intelectual, a qual foi 

desenvolvendo ao longo dos anos. A opção brasileira não surgiu como uma produção 

original de Pedrosa, mas como um esforço de conclusão de uma análise da situação política, 

social e econômica brasileira, que o próprio autor havia começado nos anos 1930. 

 

 

3.2 A opção imperialista 

 

 

Mário Pedrosa em A opção imperialista, faz um estudo de grande fôlego sobre as 

políticas imperialistas estadunidenses, desde seu início nas últimas décadas do século XIX, 

até seu auge na década de 1960, com a Guerra-Fria, bem como os impactos, no mundo e 

principalmente na América Latina, causados por essas políticas do nosso vizinho rico do 

Norte. De acordo com a exposição de Mário Pedrosa sobre o tema, podemos dividir a história 

do imperialismo estadunidense em duas fases, cada uma com suas características próprias 

em relação a natureza dos investimentos (público ou privado), e a abrangência geográfica de 

sua influência. Temos assim uma primeira fase, a da conquista de mercado pela livre 

iniciativa até a Primeira Guerra Mundial, e uma segunda fase marcado pelo imperialismo 

dirigido pelo Estado, esse último passa por uma transformação durante o pós-guerra, mas 

que não chega a ser uma nova fase diferente. 

Segundo Pedrosa, desde a presidência de J. Quincy Adams (1825-1829), estava 

marcada na política externa dos Estados Unidos a busca, a vontade de exercer a plena 

soberania continental (PEDROSA, 1966 b, p.15). Como se o Destino Manifesto, que 

motivou as 13 colônias da América do Norte a expandir seu território a Oeste, também os 
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lançavam para a região do Mar do Caribe. As experiências internas dos Estado Unidos 

turbinaram então este desejo, a Guerra de Secessão com a vitória do Norte capitalista 

industrial e o fim da escravidão gerou uma nova consciência, a consciência da grandeza da 

nação, e como coloca Pedrosa “um apetite novo, o sabor do império na boca do povo” 

(PEDROSA, 1966 b, p. 15). E assim foi feito, os Estado Unidos vão saciar seu apetite no 

Mar do Caribe, mais precisamente sobe Cuba e o Golfo do México. 

O batismo imperial dos Estados Unidos foi a sua intervenção na guerra de 

independência de Cuba em 1895 com o presidente Cleveland. A ação era compreensiva para 

a população estadunidense já que o comércio entre os Estados Unidos e a ilha tinha 

ultrapassado a casa dos 100 milhões de dólares. Com a sua intervenção na independência de 

Cuba, os Estados Unidos travaram uma guerra com a já decadente Espanha, então metrópole 

de Cuba, que saiu derrotada e, em um acordo, estrega aos estadunidenses o controle e a posse 

das Filipinas, no Sudeste Asiático. O mundo estava vendo nascer uma nova nação 

imperialista. Pedrosa dizia: 

“Os E.U.A. não esperaram envelhecer, nem como nação nem como 

capitalista, para saltar ao estágio imperialista de sua evolução política”. [...] 

Os negócios do Hemisfério foram tratados como assunto particular no 

país” (PEDROSA, 1966 b, p.16) 

 

A Espanha foi a primeira nação europeia a ser retirada do comercio latino-

americano pela jovem nação imperialista, sendo esse o primeiro passo para o que Pedrosa 

chama de “limpeza do Hemisfério” (PEDROSA, 1966 b, p. 19). Para os Estados Unidos, a 

região do Caribe passa a ser uma importante área de influência, e atentos ao que se passava 

na região, movimentações políticas, militares e econômicas, nada passava desapercebido de 

Washington. Antes da elaboração da constituição cubana m 1901, para garantir seus 

negócios na ilha, o governo dos Estados Unidos criou a “Emenda Platt” e a impuseram ao 

povo de Cuba como forma de proteção da ilha contra invasões de potências imperialistas 

europeias, mas que na verdade garantiria o controle total da ilha pelos Estados Unidos. Pouco 

tempo depois, em 1903, o presidente Theodore Roosevelt, em uma ação no congresso 

estadunidense, estendeu a jurisdição da Emenda Platt a todo o continente americano, dando 

poder de polícia ao governo dos Estados Unidos, permitindo a sua intervenção política e 

militar em qualquer canto das américas, sempre que acharem necessário, ou sentirem que 

seus interesses na região não estejam sendo respeitados. Assim, segundo Pedrosa, “Erros 

crônicos, desordem que resultem em afrouxamento geral dos laços da sociedade civilizada 
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e a falta de pagamento de dívidas forçarão os Estados Unidos a exercer seu poder 

internacional de polícia” (PEDROSA, 1966 b, p. 19). 

Com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos cresceram em força militar e 

econômica, suas ambições saíram do continente e passam a ganhar o mundo. A exemplo de 

sua marinha mercante que rompe os limites do Mar do Caribe para navegar os sets mares 

levando a toda parte do mundo os produtos de sua indústria em série. Consciente de suas 

possibilidades e de sua posição mundial no que se diz respeito ao poder bélico, o governo 

estadunidense de Woodrow Wilson adota uma postura isolacionista retirando o país da Liga 

das Nações. Com essa postura, o governo não assumiria compromissos ou assinariam 

tratados que poderiam amarar suas ações e a intenção dos Estados Unidos de ir em busca de 

mercados mundiais, ainda mais no momento em que as relações de forças se reorganizam 

entre as grandes potências imperialistas, e a seu favor. Neste momento, no auge da produção 

fordista e com a concorrência desmantelada na Europa por causa da guerra, os Estados 

Unidos vivem um acúmulo de capitais com seu setor produtivo a todo vapor, assim, o país 

precisa ampliar urgentemente seu poder imperialista no mundo garantindo o escoamento de 

sua produção, mas existia uma barreira a superar na sua política interna (PEDROSA, 1966 

b, p.28). 

O pós-Primeira Guerra Mundial foi um momento de formação de grandes trustes e 

corporações nos Estado Unidos com nítidas tendências expansionistas e monopolistas. Até 

esse momento o capital privado estadunidense não havia se preocupado com o mercado 

externo, em investir seu capital fora do seu país de origem, se preocupavam mesmo era com 

um mercado para poder escoar sua produção. Com o fim da guerra, Os Estados Unidos 

mudaram sua ação, com o mercado financeiro mundial desmantelado, os bancos privados 

estadunidenses receberam vários pedidos de crédito, mas não conseguiram dar assistência 

por não estarem preparados para tal negociação (PEDROSA 1966 b, p.36). Então o governo 

faz uma avaliação sobre o setor financeiro nacional, e os relatórios finais apontavam 

desvantagens para as empresas e homens de negócios estadunidenses em relação a outros 

carteis e investidores de outros países. Os mesmos relatórios “foram unânimes em mostrar 

a disparidade de condições entre eles, desprotegidos pelo Estado, que lhes amarava os 

movimentos com a Lei Antitruste e os felizardos rivais dos outros países, assistidos a cada 

passo por seus governos” (PEDROSA 1966 b, p. 37). Com base nesse relatório, o governo 

dos Estados Unidos, em 1918, sanciona a Lei Webb-Pomerane aprovada pelo congresso 

estadunidense, que modificava a Lei Antitruste até então em vigência. Para Pedrosa, essa lei 

foi a chave para destrancar a política de inversões de capitais estadunidenses no exterior, e 
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a conquista de novos mercados (PEDROSA 1966 b, p.37). Segundo a Lei Webb-Pomerane, 

as medidas antitrustes só valeriam para as empresas estadunidenses que agiam dentro do 

país, mas nada proibia qualquer combinação, trustes ou carteis, fora das fronteiras no 

mercado exterior. Ou seja, tudo pode ser feito, menos restringir o comercio dentro dos Estado 

Unidos (PEDROSA, 1966 b, p. 40). 

Em 1920, depois da lei antitruste e das campanhas do Liberty Loan50, aconteceu um 

boom de empréstimos privados dos Estados Unidos aos países latino-americanos. Esse 

derrame de dólares na América Latina ficou conhecido como a “orgia dos dólares”, mais de 

1 bilhão e meio de dólares foram emprestados sem uma restrição prática ao seu uso, ou o 

controle produtivo. Segundo Pedrosa, “era então a época em que no Brasil qualquer estado 

da federação ou município, por insignificante que fosse, podia fazer diretamente 

empréstimos no exterior” (PEDROSA, 1966 b, p. 42). A orgia dos dólares cessaria em 1929 

com a crise. 

A crise de 1929 marca o fim desta fase inicial do imperialismo estadunidense, que 

foi marcado por iniciativas do capital privado. A crise de superprodução de 1929levou os 

países da América Latina a não pagarem suas dívidas, ou a atrasarem o pagamento a seus 

credores privados nos Estado Unidos, que por sua vez não tinham como oferecer mais 

créditos aos vizinhos do continente. Esse problema do não pagamento da dívida, que tinha 

um potencial devastador para a economia continental, se tornou a principal causa da 

transformação nos métodos de investimentos externos por parte dos Estados Unidos, 

principalmente para a América Latina. Agora o capital público vai suprimir o capital privado, 

vai prevalecer agora o empréstimo de governo a governo (PEDROSA 1966 b, p.43). A crise 

e a falta de investimentos e créditos privados causou um desmoronamento de dois terços das 

exportações latino-americanas. Para evitar um agravamento da crise, principalmente na sua 

área de influência, o continente americano, o governo estadunidense começa a intervir 

diretamente na região. Inicia um sistema de convênios de comercio recíproco para manter 

em funcionamento os comércios continentais. Para isso, o governo criou agências oficiais 

para controlar os negócios internacionais, o Export Bank (1934), o Fundo de Estabilização 

(1934), e a Agência Federal dos Empréstimos (1939). Além de interromper os empréstimos 

                                                           
50 Títulos de liberdade, eram títulos de guerra que a população comprava do Estado com promessa de resgatá-

los depois de um período com uma taxa de juros definida, serviria para financiar o esforço aliado na Europa. 

Segundo o economista Lavis, citado por Pedrosa, “o povo americano acabou sendo educado a adquirir títulos 

do governo... os colaboradores de títulos encheram o país. Assim, quando títulos de governos estrangeiros 

foram oferecidos, mesmo com taxas indevidamente altas de juros a 6, 7, 8%, foram absorvidos em quantidade 

por um público sabedor do que eram títulos de governo (PEDROSA 1966 b, p. 41). 
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privados, substituindo-os pelo público, o governo de Franklin Delano Roosevelt não cobra 

dos latinos as dívidas adquiridas no período da orgia dos dólares da década de 1920. Esse 

era o início da política da boa vizinhança e da política intervencionista do Estado americano 

que marca a segunda fase do imperialismo estadunidense, o “imperialismo de Estado”51. 

Para Everaldo Andrade (2017), planejamento, planificação e nacionalismo 

econômico, diante da crise e de uma possível guerra se converteram em instrumentos 

generalizadores da ação do Estado, esses princípios condicionaram essa nova fase da política 

e dos negócios externos dos Estados unidos. Essa política intervencionista com capitais 

próprios do Estado passa a se chamar de “defesa do hemisfério continental” (ANDRADE, 

2017, p. 21). A medida em que a década de 30 vai passando e a guerra fica cada vez mais 

evidente, os vizinhos de continente passam a ser aliados imprescindíveis para o esforço de 

guerra estadunidense, com suas riquezas minerais e suas posições estratégicas como o 

Nordeste brasileiro. Assim era necessário proteger o continente expulsando os concorrentes 

comerciais como a Alemanha, e manter, em uma união entre governo e homens de negócios, 

o monopólio do mercado e das fontes de matéria prima e minerais. Para conseguir esse 

objetivo, os Estados Unidos tiveram que criar condições para que a América Latina 

assumisse esse lugar de aliado e fornecedor de materiais necessários ao esforço de guerra. 

Existiam riquezas nos solos, mas sem condições técnicas de serem retiradas e transportadas 

para os Estados Unidos. Segundo Pedrosa “a América latina foi recauchutada 

economicamente para vender e comprar dos Estados Unidos” (PEDROSA, 1966 b, p. 168). 

Assim, entre 1940 e 1942, com a colaboração dos Estados Unidos, a América se 

readapta economicamente, em especial a indústria de base, para produzir os materiais 

estratégicos para o esforço de guerra do exército estadunidense. O Brasil como exemplo, 

recebe financiamento e auxílio técnico do governo de Roosevelt para a construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, em troca, o governo brasileiro se 

alinhava aos Estados Unidos permitindo a instalação, no Nordeste, de bases aérea e naval. 

Sobre isso Pedrosa diz: 

 “A hora de qualquer país da América Latina, mesmo os mais longínquos, 

isolar-se havia passado. O presidente Roosevelt em pessoa é expresso: 

“Nós nos opomos o forçado isolacionismo para nós mesmos ou para 

qualquer outra parte das américas” (janeiro de 1941 cit. Por H.B. Davis). 

                                                           
51 Termo utilizado por Pedrosa, mas não criado por ele. O termo aparece um uma citação do Pedrosa do 

economista A. Pincus, “Por outro lado, o partido de levar por diante o novo Imperialismo do Estado – pelo 

menos por um considerável período depois de guerra – é seguramente o mais forte. No ponto em que a questão 

se acha, o Estado americano detém um tal controle financeiro e militar sobre a América Latina que pode 

facilmente, com uma administração inteligente, ditar o futuro do continente (PINCUS, apud PEDROSA, 1966 

b, p. 50) 
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Todo o continente, Norte, Centro e Sul, tinha de trabalhar para a guerra, 

transformado num arsenal produtivo e político para a estratégia dos 

Estados Unidos. Foi então que se criou, como já vimos o slogan de defesa 

econômica do hemisfério (PEDROSA, 1966 b, p. 86) 

 

Com o avançar da Guerra, as relações econômicas entre a América Latina e a 

Europa sofreram um grande abalo. A guerra causou um grande desequilíbrio nas balanças 

comerciais latino-americanas e europeias, uma vez que os comércios foram interrompidos 

entre as duas partes com o começo do conflito armado. De uma hora para outra a América 

Latina perdia o mercado onde comprava e vendia. Para evitar novamente que os vizinhos de 

continente mergulhassem no caos e na ruína, ou adotassem as doutrinas dos inimigos 

totalitários, os Estados Unidos tiveram que assumir a totalidade desse comércio, comprar os 

produtos latino-americanos e suprir suas necessidades de produtos manufaturados. Para 

Pedrosa, um ponto positivo e outro negativo podem ser tirados dessa solução. Negativa 

porque todo o comércio externo latino-americano passa a depender quase que 

exclusivamente de um país, os Estados Unidos, positivamente porque o próprio Estados 

Unidos passa a depender, durante a guerra, dos produtos latino-americanos, tendo assim que 

intensificar os investimentos na região para fazer aumentar sua capacidade produtiva 

(PEDROSA, 1966 b, p. 242). 

A partir da década de 1930, o Governo de F. D. Roosevelt impôs um programa 

social, político e econômico conhecido como New Deal, o maior que o mundo havia visto 

até o momento, que representava uma maciça e planejada intervenção do Estado nos 

negócios e na economia dos Estados Unidos. Situação que permaneceu, e em certos pontos 

se avolumou, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, em que o New Deal, com suas 

políticas sociais e de recuperação econômica adotado no território estadunidense, se torna, 

como diz Pedrosa, no War Deal e se expande para todo o continente americano levando 

todos os seus preceitos políticos e sociais as nações latino-americanas (PEDROSA, 1966 b, 

p. 71). Durante esse período em que o Estado se sobrepôs a iniciativa privada, primeiramente 

na oferta de empréstimos de capitais, os representantes do “big business” (homens de 

negócios vinculados ao mercado financeiro internacional), do capital privado dos Estados 

Unidos sempre questionaram e criticaram a posição do Estado. Esse grupo nunca aceitou de 

bom grado ser substituído nos negócios financeiros internacionais pelo Estado, pelos 

empréstimos de governo a governo, mas não poderiam ter feito muita coisa, a guerra estava 

próxima e já era um caminho traçado desde meados dos anos 1930. 
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Influente no governo dos Estados Unidos desde 1940, onde ajudou a pensar 

estratégias para que os negócios privados e governo sejam partes de um mesmo projeto de 

política econômica para a América Latina, Nelson Rockefeller preside em 1944, uma 

conferência da Comissão Interamericana de desenvolvimento. Nessa conferência, sob a 

pressão dos big businesses, foram discutidas ações para os planos de desenvolvimento 

econômico do pós-guerra, e a pressão agora e pela maior participação dos negócios privados 

no processo econômico do hemisfério. Era o começo do fim da política da boa vizinhança 

por parte dos Estados Unidos, e o começo do estímulo a política desenvolvimentista para o 

restante da América, onde “a participação conjunta de capital estrangeiro e capital doméstico 

no desenvolvimento de todos os tipos de empresas” (PEDROSA 1966 b, p. 105). E o que 

aconteceu na América Latina serviria de laboratório para o mundo. 

Um outro nome influente do big business, é do Leo Welch, um dos dirigentes da 

Standart Oil of New Jersey, para ele os homens de negócios estão insatisfeitos com suas 

posições e o papel lateral que que foram colocados em relação ao Estado que, desde a crise 

de 1929 e as mudanças de Roosevelt, se transformou em um Estado Imperial, 

intervencionista e reformador que abandonou o liberalismo clássico. Para Welch, os homens 

de negócios não precisão mais de representantes no governo defendendo seus interesses, mas 

deveriam eles mesmos participarem da administração do Estado, como o próprio Welch diz 

em uma citação de Pedrosa: “Os homens de negócios ao governo” (WELCH apud 

PEDROSA, 1966 b, p. 111). Mas essa estrutura econômica e política do governo do governo 

estadunidense, criada na década de 1930 e que ganha musculatura durante o período da 

guerra, não dava sinais de que vá desaparecer, ela poderá sofrer modificações, mas não 

desaparecerá, pelo menos não até 1965 quando Pedrosa escreve o livro. 

Sendo assim, sobre pressão dos homens de negócios, do big business, com suas 

preocupações de que os Estados Unidos estariam sob o perigo de uma socialização 

econômica graças as ações estatais, o presidente Henry Truman começa uma política de 

liberalização dos mercados, e que será ampliado durante o governo de Eisenhower. Mas 

existia uma contradição na política externa de Truman, no mesmo momento que defende a 

ampliação da participação da livre empresa, seu medo constante da crescente onda comunista 

instrumentalizava o Estado para combatê-lo no plano internacional. 

 

Em 1947, Truman tenta enfim desarmá-los [Rockfeller – Welch] com uma 

celebre declaração aos estudantes de uma universidade do Texas em que 

define a nova política exterior de seu país, que passa a ser conhecida como 

doutrina Truman [...]. Cabe ao governo “preocupar-se mais com a 
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estabilidade e segurança de nossas inversões estrangeiras e para o futuro 

mais do que nunca” (PEDROSA 1966 b, p.116) 

 

Segundo Everaldo Andrade, para Pedrosa o liberalismo tinha sido derrotado e não 

teria condições de retornar, e o Estado seguiria como um guardião e planejador dos grandes 

capitais em seus interesses globais. Mesmo com toda aparência de uma ideologia que 

defende a liberdade, O Estado americano se torna cada vez mais forte e totalitário 

(ANDRADE, 2017, p.33). Essa configuração do Estado estadunidense pode ser explicada 

no contexto da Guerra Fria, em que o sistema estadunidense de empresas privadas terá que 

ser norma para o mundo, ele só sobreviverá se se tornar um sistema mundial, e para isso ele 

deverá ser imposto por um Estado militar (PEDROSA 1966 b, p.116). E os latino-

americanos iram sentir em breve seus efeitos. 

A Guerra Fria e a Doutrina Truman mudaram os padrões de importância da política 

externa dos Estados Unidos, as regiões do mundo passaram a ter sua importância definida 

de acordo com seus objetivos imperialistas do pós-guerra. Dois objetivos aqui são notados, 

o combate ao comunismo e a expansão do capitalismo estadunidense, e a ampliação da livre 

empresa pelo mundo. A bola da vez no pós-guerra era a Europa, destruída pelo conflito e 

ameaçada pela URSS, o capitalismo necessitava urgentemente de um salto no continente, já 

a América Latina voltava a ser um recanto do mundo. 

 

“Geográfica, cultural, economicamente provinciano. Não se tratava mais 

de evitar que a Alemanha pudesse chegar as plagas do Brasil. Não se 

tratava mais de tranquilizar o país, pagar os serviços feitos com alguma 

ajuda positiva. Mal ou bem já se havia feito, cuidava-se agora de aplacar o 

resto do mundo, alinhar a Europa ocidental” (PEDROSA 196 b, p.114) 

 

Para a Europa, o caminho adotado pelos Estados Unidos foi esse. Terminado a 

guerra havia uma expectativa, pelo big business do retorno as práticas do privatismo 

econômico como era antes de 1929, mas tiveram que duelar, no campo europeu com o 

capitalismo de Estado soviético. Tentando impor seu regime econômico na Europa, e desse 

modo espantar o perigo comunista, os Estado Unidos, através de uma política de Estado 

fizeram doações maciças de capitais públicos aos países aliados no continente, o chamado 

“Plano Marshall”. O período inicial da Guerra Fria ficou marcado por uma política 

intervencionista no solo europeu por parte dos Estados Unidos afim de defender a ideologia 

de livre empresa. Para isso, suprimiu nesse continente as medidas econômicas liberais 

clássicas, dando espaço para o planejamento estatal e um Estado militar permanente 

(PEDROSA 1966 b, p.203). 
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Para a América Latina a política do pós-guerra estadunidense era outra. Aqui no 

continente ela joga um jogo geopolítico diferente do resto do mundo, aqui eles cederam as 

pressões liberalizantes dos homens de negócios do big business. Sobre a situação latino-

americana, Pedrosa afirma que de acordo com as novas prioridades de Washington, a 

América Latina e o Brasil foram rebaixados, ficando atrás da Europa Ocidental, do Oriente 

Médio, da Coreia do Sul e do Sudeste Asiático. A ajuda esperada pelos economistas latino-

americanos, como Simonsen, por parte dos Estados Unidos, uma espécie de plano Marshall, 

nunca aconteceu e a região ficou entregue aos capitais privados, que voltaram a adotar suas 

velhas operações exploratórias. Pedrosa diz, “No curso dos anos de guerra, com toda as suas 

conferências e reuniões oeaizadas52 (sic), a América Latina havia sido devidamente 

preparada, para os homens do big business” (PEDROSA, 1966 b, p. 119). Para o professor 

Everaldo, “A América Latina seria o palco desta primeira experiência que mescla a ideologia 

do capitalismo liberal e sua democracia aparente com a articulação totalitária do Estado 

Ianque” (ANDRADE, 2017, p.36). 

Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos mantiveram um monopólio das 

fontes de matéria prima e do comércio com a América Latina, eles se tornaram nesse período 

um fornecedor quase único para a América Latina, fazendo seu comércio declinar no resto 

do mundo. Assim, depois da guerra toda a política externa estadunidense em relação aos 

países latinos foi de manter essa dependência (PEDROSA, 1966 b, p. 243). E a política 

estadunidense ganhou maior violência depois de dois episódios, as violentas manifestações 

contra a visita de Richard Nixon (então vice-presidente) a Caracas na Colômbia em 1958, e 

a Revolução Cubana de 1959. Com isso, a luta anticomunista também desembarca na 

América Latina, e como lembrou Pedrosa, “A atmosfera de cruzada anticomunista tem de 

ser mantida para conservar a tensão mundial, a ponto de conter os aliados disciplinados e os 

brasis, sob sua tutela (PEDROSA, 1966 b, p. 236). 

Para Pedrosa, motivado pelo longo período sob o controle das metrópoles europeias 

e depois pela tutela estadunidense, os países latinos têm uma economia ainda em formação, 

sem rumo definido ou que não fizeram sua escolha histórica. Assim, mantendo esse grupo 

de países no subdesenvolvimento é a chance americana de manter viva a colonização e fazer 

prevalecer a sua doutrina, a da livre empresa (PEDROSA, 1966 b, p. 201). Concluindo, 

segundo Pedrosa seria impossível manter relações econômicas com os Estados Unidos sem 

crescentes choques e “sua posição hegemônica é de tal ordem que tende involuntária ou 

                                                           
52 Referência à OEA, Organização dos Estados Americanos e sua influência no continente americano 
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espontaneamente, por si mesma, a envolver as outras economias em seu contexto, para 

subjugá-las senão combatê-las” (PEDROSA, 1966 b, p.202). Esse seria o contexto 

necessário, na análise de Mário Pedrosa, para explicar o golpe de 31 de março de 1964. 

 

3.3 A opção brasileira 

 

Ao ler atentamente A opção brasileira, podemos notar que esta obra se insere em 

uma continuidade da produção intelectual de Mário Pedrosa, que se iniciou na década de 

1930 quando escreveu e publicou com seu amigo Lívio Xavier o Esboço para uma análise 

da situação econômica e social do brasil”, considerado um marco nos estudos marxistas no 

país. Pedrosa e Lívio analisam, no Esboço, a formação econômica do Brasil desde o período 

colonial à reorganização das forças sociais que culminaram na Revolução de 1930. Já no A 

opção brasileira, Mário Pedrosa analisa os caminhos políticos e econômicos que levaram ao 

golpe de Estado de 1964, e nesta análise, o autor volta a década de 1930 para entender como 

se deu o início e o desenvolvimento da industrialização brasileira e suas contradições sociais 

e econômicas, como também, dá uma explicação de como o modelo de desenvolvimento 

adotado pós 1930, ao não atingir a sua maturidade produtiva e não resultar mais no 

crescimento econômico necessário, criaram uma instabilidade política no país que fomentou 

ações golpistas de parte da elite brasileira. Assim, encaminharemos o estudo do A opção 

brasileira como uma continuação do esforço intelectual de Mário Pedrosa na análise da 

formação econômica e social do Brasil, com o Esboço contemplando a primeira parte, até 

1930, e o A opção brasileira contemplando a segunda parte do período de 1930 até 1965, 

ano de conclusão da obra. 

O livro A opção brasileira é dividido em seis capítulos sem títulos, nos dois 

primeiros, Pedrosa se dedica a esclarecer os fatores ideológicos que fomentaram o golpe de 

1964 e que nortearam aquele novo governo nas suas primeiras iniciativas políticas tanto 

interno como externamente. No terceiro capítulo temos a análise dos fatores políticos 

nacionais, da fragilidade do governo Jango, da organização de forças reacionárias na 

sociedade brasileira e do ato golpista de 64 em si. No quarto capítulo, o mais denso de todos 

e com características de análise da história econômica brasileira pós 1930, Pedrosa faz um 

diálogo com o economista Celso Furtado, um dos mentores do Plano Trienal do governo 

deposto de João Goulart. E finalizando, os capítulos 5 e 6, Mário Pedrosa expõe seu projeto 

econômico para o desenvolvimento do Brasil, projeto baseado na planificação econômica 
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com controle do Estado e apoiado pela Classe operária. A partir de agora estudaremos mais 

de perto as ideias de Pedrosa contidas no A opção brasileira. 

Analisando as posições ideológicas dominantes que fomentou o golpe militar de 31 

de março, e que lastreou a política do governo que subiu ao poder, Mário Pedrosa chega a 

uma conclusão, “as classes dominantes no Brasil, e as forças armadas se movimentam 

politicamente dentro de um contexto político maior, que é a política imperialista americana” 

(PEDROSA, 1966, p 55). O governo militar brasileiro trocava então a atuação independente 

no cenário internacional, característica da política externa brasileira desde o governo Jânio 

Quadros, por uma atuação totalmente dependente do Estados Unidos. Essa nova política 

brasileira se baseava no princípio de que o Brasil não poderia se afastar do único poder 

existente no continente, o poder estadunidense, o que seria uma característica de um país 

ainda colonial. Qual a inspiração para a formação desta política? A elite brasileira e as forças 

armadas buscaram onde este princípio que norteou a política externa brasileira durante todo 

o período militar? Mário Pedrosa vai buscar no contexto político, mundial bipolar, da Guerra 

Fria a razão para a adoção desta política entreguista e dependente adotada pelo governo 

brasileiro, e ela pode ser explicada pelo conceito de “guerra revolucionária”. Pedrosa explica 

o que seria a Guerra Revolucionária. 

Depois da derrota das tropas francesas na Indochina em 1955, generais franceses 

aproveitam as experiências adquiridas na guerra e criam a teoria de “antiguerra 

revolucionária” na tentativa de manter, sobre seu domínio, os territórios ocupados no norte 

da África e, na visão do francês, manter o mundo livre. Segundo essa teoria, o perigo do 

mundo livre se encontra nas lutas de independência nos países colonizados do 3º mundo, 

lutas que estão destruindo o colonialismo. Segundo os colonizadores, são lutas subversivas, 

pois expulsão as burocracias coloniais e implantam novas burocracias “indígenas” que não 

tem competência para gerir o capitalismo regional, criando graves consequências para o 

desenvolvimento daquela nação. O subdesenvolvimento destas áreas, o fim imediato destas 

ações subversivas, são brechas para a entrada e a imposição do comunismo, uma vez que, o 

comunismo seria uma forma particular de luta contra o subdesenvolvimento e a pobreza, 

tendo essa luta um centro de comando internacional, a URSS, Cuba ou a China. Das várias 

características que formaram a ideologia da “guerra revolucionária”, para Pedrosa a que mais 

alienou os militares e a elite brasileira foi “a internacionalização dos conflitos regionais”, de 

acordo com essa visão, qualquer luta reivindicatória, ou lutas nacionais estaria inserida em 

uma luta maior, uma luta internacional entre dois blocos. Sendo essas lutas locais chamadas 

de “guerras revolucionárias” (PEDROSA, 1966). 
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Importada para o Brasil pelo Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), e 

defendida no congresso nacional por deputados da tropa de choque conservadora como Bilac 

Pinto, a guerra revolucionária, já implantada no país por líderes de esquerda pró Rússia, 

China ou Cuba, teria como principal estratégia isolar os Estados Unidos e, vincular qualquer 

reinvindicação do movimento popular a uma luta internacional. Notamos aqui uma tentativa 

da elite conservadora brasileira de separar os verdadeiros brasileiros de falsos brasileiros que 

já foram doutrinados e defendem interesses estranhos ao da nação. Na visão dos militares, 

os brasileiros de fato são os latifundiários e a burguesia industrial citadina que, diante da 

ofensiva do comando comunista mundial no Brasil, estão se armando e preparando o 

confronto para livrar o país do comunismo e salvar os Estados Unidos do isolamento 

continental. Para Mário Pedrosa, isso justificaria perante a opinião pública um grande 

movimento de armamento, que já estava acontecendo nos bastidores longe do conhecimento 

público, dos proprietários de terras, homens de negócios e industriais, verdadeiros brasileiros 

amedrontados com os rumos da política e social. Assim, Mário Pedrosa via o delírio da 

guerra revolucionária como um biombo que encobria a conspiração já em macha no Brasil 

(PEDROSA, 1966, p. 57). 

A partir da década de 1950 os movimentos sociais ganharam força e novos espaços 

na América Latina e no Brasil, e o espaço de lutas políticas e sociais migraram das zonas 

urbanas para as áreas rurais, para Boris Fausto: “os setores esquecidos do campo – 

verdadeiros órfãos da política populista – começaram a se mobilizar” (FAUSTO, 1998, p. 

443). Com as mudanças estruturais que ocorreram no Brasil com o desenvolvimento da 

industrialização, os produtos agropecuários tiveram sua importância aumentada no mercado 

interno, tanto como produção de matéria prima como de alimentos para a crescente 

população urbana, com isso, terras agricultáveis se tornaram mais rentáveis fazendo que os 

grandes proprietários, principalmente no Nordeste, expulsassem os antigos posseiros, 

piorando a situação de vida da população rural. Essa população rural expulsa da terra e 

trabalhadores rurais pobres, passam a se organizarem em “ligas camponesas”, sendo a mais 

conhecida a liga liderada por Francisco Julião53, criada em fins de 1955 em Pernambuco 

(FAUSTO, 1998). Pedrosa (1966), ressalva que no interior do Brasil não havia conspirações 

comunistas internacionais, havia algo mais sério e autóctone, um movimento novo que se 

                                                           
53 Francisco Julião foi um advogado pernambucano militante do PSB. Como advogado, foi convidado em 1948 

para assumir a defesa jurídica dos membros da Sociedade Agrícola e Pecuária de Pernambuco (SAPP), formada 

por moradores do Engenho da Galileia, essa sociedade ficou conhecida como a primeira liga camponesa, e 

Julião virou seu líder em 1955. 

(https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/francisco_juliao) 
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inicia sempre com organizações locais, forjadas nos choques entre proprietários e os 

camponeses. Pedrosa vê surgindo uma nova consciência social nesse pessoal até então 

anônimos do sertão nordestino, também em várias outras localidades brasileiras. Essas novas 

organizações camponesas, que começaram no Nordeste e se espalhava pelo interior do país, 

representava o despertar de um povo, o surgimento de uma consciência social que poderia 

viabilizar no espaço rural brasileiro a revolução camponesa. Segundo Pedrosa, “Foi então 

que começou o movimento camponês, a “Revolução Camponesa”” (PEDROSA, 1966, 

p.61). 

Se contrapondo a posição conservadora de incluir a luta social que acontece no 

interior no Brasil em um esquema internacional de luta comunista, dentro de um contexto 

um tanto esquizofrênico de Guerra Fria e de “Guerra Revolucionária”, Pedrosa (1966), 

defende que a revolução, que em sua visão poderia sim estar acontecendo no Brasil, é de 

caráter social ligada diretamente a luta camponesa, uma luta regional causada por 

contradições do desenvolvimento capitalista local e tomando características próprias em 

cada região do país. O aumento das mobilizações de camponeses em várias regiões 

brasileiras gerou uma resposta conservadora das elites, o que ficou claro depois de algumas 

medidas do Governo de João Goulart. Assumindo de fato o governo depois do período 

parlamentarista, João Goulart publica uma série de medidas visando acalmar o clima no 

campo como, o Estatuto do Trabalhador Rural publicado em 2 de março de 1963, e no 

comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, publica o decreto de criação da 

SUPRA (Superintendência de Política da Reforma Agrária), desapropriando terras nas 

margens das estradas, ferrovias e açudes para fins da reforma agrária. Para Pedrosa, esses 

passos do governo João Goulart em direção aos interesses das ligas camponesas representa 

o álamo de processo golpista no Brasil, a partir deste momento a situação inflama e não teve 

mais volta, a radicalização de grande parte da classe dirigente conservadora cresce e a 

cumplicidade entre estes e os oficiais das forças armadas, até aqui veladas, se tornam uma 

política consciente (PEDROSA, 1966, p.63). Compartilhando da tese de Celso Furtado - que 

será estudado mais afrente – da congruência de interesses entre burguesia agrária e a ainda 

nova burguesia industrial, Pedrosa cita a importância da participação, em massa, da alta 

burguesia paulista, capital nacional da industrialização, na conspiração dos oficiais e dos 

proprietários de terras, como o próprio Mário Pedrosa escreve: “A conspiração civil da alta 

burguesia paulista é o pendant da conspiração dos altos vértices oficiais e militares de Minas 

Gerais (PEDROSA, 1966, p. 65) 
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Mário Pedrosa, ao abordar a imperialismo estadunidense no pós II Guerra Mundial 

e sua pressão sobre os países latino-americanos e o brasil, segue o curso das primeiras 

análises sobre o imperialismo constituídas na virada do século XIX para o XX, quando se 

destacam os estudos de Hilferding, Rosa Luxemburgo e Lenin (ANDRADE, 2017, p. 40). 

Segundo Pedrosa, “na verdade, o governo americano, as corporações e firmas americanas 

com interesses e negócios no brasil queriam a conspiração, insuflavam a conspiração, 

ajudaram-na” (PEDROSA, 1966, p.66). E essas vozes estadunidenses encontraram eco 

dentro da elite brasileira, o que mostra a consolidação da ideologia imperialista na visão de 

mundo dessa classe, que se mostrava perdida de medo do avanço comunista no continente e 

o possível isolamento dos Estado Unidos do continente. Assim, homens públicos, membros 

dos altos comandos militares e políticos conservadores não pensavam duas vezes em golpear 

o governo de João Goulart pois o acusavam, mesmo sem provas, mas com convicções, de 

defender grupos subversivos formados não por brasileiros, mas por infiltrados russos, 

cubanos ou chineses. Para Pedrosa, a interferência dos Estados Unidos nos assuntos 

brasileiros data de antes mesmo do explícito apoio ao golpe de 31 de março de 1964, ela já 

estava visível na sabotagem aos esforços de Celso Furtado, Santiago Dantas e Carvalho Pinto 

de implantar o Plano Trienal em 1963. No Jornal do Brasil de 20 de junho de 1964, na 

matéria intitulada “Diplomacia do Dólar”, o Sr. Thomas C. Mann (subsecretário de estado 

para assuntos latino-americanos no governo dos EUA), declara abertamente: 

 

“Em janeiro, antes de assumir o cargo, estávamos conscientes de que o 

comunismo se enraizava no Governo [João Goulart] de forma rápida. [...] 

Não demos nenhum dinheiro para equilibrar a balança de pagamentos ou 

qualquer outra ajuda que pudesse beneficiar o governo central do Brasil 

(Thomas C. Mann, Jornal do Brasil, 20 de jun. 1964, p. 6) 

 

Ainda na mesma matéria o redator escreve: 

 

“Não vindo o auxílio, malogrou o Plano e se fortaleceram as forças 

antiamericanas de Brizola. A fraqueza intrínseca da personalidade do ex-

presidente Goulart foi aos poucos levando à dissolução da ordem no país e 

à indispensável Revolução de março” (Jornal do Brasil, 20 de jun. 1964, 

p. 6). 

 

Para Mário Pedrosa, qual o objetivo da “democracia do dólar”? Significaria, do 

ponto de vista econômico, torpedear as tentativas de nacionalização as empresas e de 

controle à circulação livre de capitais estrangeiros, e o objetivo político era retirar do poder 

qualquer aspecto socialista que um governo possa apresentar. Na análise de Pedrosa, o que 
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os Estados Unidos mais temiam, era de que se levantasse na América Latina um governo 

forte e nacionalista, independente de Washington. Vale lembrar que, neste período ainda 

vigorava, embora já sem grande influência, a “aliança para o progresso”, um programa de 

assistência ao desenvolvimento econômico e social para a América Latina criado pelo 

governo Kennedy. Basicamente, o projeto visava o auxiliar o desenvolvimento social e 

econômico em bases capitalistas nos países latino-americanos, reduzindo a pobreza e 

afastando o perigo do comunismo na região. Um marco da aliança para o projeto foi a “Carta 

de Punta del Este”54, que reconhecia a necessidade imediata de profundas transformações 

sociais, econômicas e políticas, entre elas, a tão temida pelas elites agrárias, a reforma 

agrária. Ou seja, algumas medidas que estavam contempladas nas reformas de base de João 

Goulart, e eram consideradas atos de comunistas, também estavam na Aliança para 

Progresso. Sendo assim, qual era o verdadeiro perigo do Governo Jango para os 

estadunidenses? Para Mário Pedrosa (1966), seria sua política externa independente, que não 

foi construída por ele e sim por Jânio Quadros, mas que ele herdou depois da renúncia de 

Quadros e reverter o parlamentarismo. Seguindo o raciocínio de Pedrosa, o governo que 

subiu ao poder em 1 de abril de 1964 fez uma opção em relação ao posicionamento do Brasil 

na política externa, a opção de renunciar sua soberania, sua independência para se tornar um 

satélite que orbita a única fonte de poder nas américas, os Estados Unidos. Logo após a 

consumação do golpe militar, Mário Pedrosa nota uma mudança no discurso do grupo que 

chegou ao poder, como o golpe afastou por definitivo qualquer possibilidade de isolamento 

do Estados Unidos no continente, o Brasil é que agora não poderia jamais afastar-se do poder 

estadunidense. Mudando seu posicionamento anterior e adotando agora, principalmente 

pelos militares golpistas, o conceito de “agressão interna”, imaginavam um continente 

americano pertencente a um mesmo espaço, como um conjunto matemático, e seus países 

como elementos contidos neste conjunto liderados por Washington. Com isso qualquer 

movimento de rebeldia social ou política, assim como, de lutas de movimentos sociais que 

poderiam modificar o status quo deste espaço, eram considerados uma agressão interna, uma 

agressão a este espaço, sendo passível de intervenção de outros países pertencentes a este 

                                                           
54 Os países da América Latina que participaram do programa de assistência ao desenvolvimento, assinaram 

em agosto de 1961, no Uruguai, a Carta de Punta del Este. De acordo com o documento, os países latino-

americanos deveriam traçar planos de desenvolvimento e garantir a maior parte dos custos dos programas, 

cabendo aos EUA o restante. A administração dos fundos norte-americanos competia em sua maior parte à 

United States Agency for International Development (USAID — Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional) (http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/alianca-para-

o-progresso-1) 
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mesmo grupo, principalmente do Estados Unidos, os exércitos nacionais passariam a ter uma 

função de polícia doméstica. 

Ao explicar as posições da elite militar, e de seus apoiadores como o deputado Bilac 

Pinto, de existir no Brasil uma Guerra Revolucionária, Pedrosa (1966), mostra sua 

concepção de revolução. Depois de uma exposição sobre o que foi a Guerra Revolucionária 

na China, na Rússia, e na Iugoslávia, nosso autor conclui com a ideia de que a “Revolução 

é nacional ou não é, não se pode fazê-la ou determiná-la de fora” (PEDROSA, 1966, p.79). 

Os movimentos revolucionários são locais, são um produto autêntico dado pelas situações 

daquele local. Assim, o comunismo chines é um produto original da China que ninguém 

inventou, ou que foi construído seguindo as cartilhas de Moscou, e assim aconteceu na 

Iugoslávia, em Cuba e no Brasil se chegar a acontecer aqui. Segundo Pedrosa: 

 

“Revolução não se prescreve, não se ordena, não se marca, não se precipita, 

não se inventa. Os revolucionários seguem seu curso nadando, dirigindo-

se na corrente, no sentimento da corrente para não se afogar. O partido 

comunista nem na Rússia, onde foi inventado pelo gênio político de Lenin, 

nem na China foi a máquina que puxou a revolução, mas uma máquina que 

se dirigiu melhor que as outras no fluxo revolucionário” (PEDROSA, 

1966, p. 83). 

 

A nosso ver, a concepção de revolução exposta por Pedrosa no seu livro de 1966, 

tem uma aproximação da concepção de revolução em Rosa Luxemburgo. Em Rosa 

Luxemburgo, podemos compreender que a revolução do movimento operário não está 

escrita, sua evolução dependerá da ação da classe trabalhadora e de sua capacidade de 

envergar as possibilidades existentes no presente da luta, podendo se organizar e mobilizar 

com vistas a conscientizar o seu projeto emancipatório (LOUREIRO, 2005. P 34). Na obra, 

“Questões de organização da social-democracia russa”, Rosa Luxemburgo analisa e 

questiona alguns pontos do centralismo proposto por Lenin em “Um passo à frente, dois 

passos atrás”, escrito em 1904, e uma ideia que a autora deixa claro, é que as condições 

históricas específicas da luta proletária são mais importantes que o ponto de vista das 

exigências formais de qualquer organização de luta (LUXEMBURGO, 2011, p. 156). 

Voltando à elite brasileira, Mário Pedrosa com sua concepção de revolução e 

descrevendo a ação autônoma e direta das massas, principalmente dos camponeses, diz não 

haver no Brasil, contrariamente ao que se pregava pelos militares, guerra revolucionária de 

nenhuma espécie, mas lutas regionais por melhorias de vida e acesso a terras e ao trabalho. 

Esse movimento, ao colocar em xeque o status quo capitalista nas áreas rurais do interior do 
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país, com explicito apoio do governo Jango, deixou os detentores do poder econômico em 

estado de vigília e prontos a contra-atacar. O discurso do Estado Maior das Forças Armadas 

de negar o autoctonismo dos movimentos agrários, colocando-os como fruto de infiltrações 

orquestradas por forças externas, como se existisse um centro comunista internacional, 

serviu como uma manobra tática para encobrir e estimular a conspiração contra o presidente 

João Goulart. 

Continuando a análise sobre a natureza do Estado brasileiro que se reorganizou em 

1º de abril de 1964, para Pedrosa (1966), o golpe militar vitorioso no Brasil foi engendrado 

no medo da elite brasileira da guerra revolucionária, serviu para dar lastro a política 

imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina. O governo militar de Castelo 

Branco apoiou a proposta de reformulação da OEA (Organização dos Estados Americanos), 

que visava consagrar o princípio da intervenção estadunidense em qualquer país da região, 

como em um conjunto falado mais acima. Essa volta da política imperialista ao continente 

americano, será defendida e baseada em nome da supressão do conceito de soberania 

nacional, e do fortalecimento do conceito de interdependência. Para a política imperialista 

estadunidense, o objetivo principal da interdependência dos países latino americanos seria 

garantir que nenhum país do continente membro da OEA desenvolvesse uma política 

econômica e social que atentasse contra os interesses do capital estadunidense investido em 

seus territórios, sendo considerados subversivos, os governos que defendessem a 

nacionalização de empresas, que controlasse das remessas de lucros, ou que desenvolvesse 

uma política externa independente (PEDROSA, 1966, p. 106). As políticas do governo 

brasileiro, iniciadas com o golpe militar, sacralizaram a opção brasileira de seguir e defender 

a política imperialista dos Estados Unidos. E Pedrosa demostrou essa posição ao citar um 

trecho do “relatório anual da subcomissão das relações exteriores do congresso americano 

sobre a América Latina”, publicado em 1965. Pedrosa diz: 

 
“O governo brasileiro é um trânsfuga [desertor]da América Latina. No 

relatório anual da Subcomissão das Relações do Congresso Americano 

sobre a América Latina de abril de 1965, comemora-se a vitória dos 

militares sobre Goulart, “num golpe incruento”, diz o documento, e se 

assinala, sobretudo, esse feito memorável: “A disposição do Brasil de 

cooperar com o capital estrangeiro ficou evidenciada, quando o governo 

brasileiro, em outubro de 1964, assentiu em indenizar a América Foreign 

Power pelos bens expropriados pelo governo Goulart” (PEDROSA, 1966, 

p.106). 

 

Demonstrando certa surpresa, Pedrosa relata a ação do presidente Castelo Branco e 

do Itamarati de renunciar à soberania nacional para se tornar dependente de um outro país. 



104 
 

Isso aconteceu em 1965, quando as autoridades brasileiras abandonaram qualquer pretensão 

de exercer uma política externa independente para propagar uma política que se guiaria pela 

“soberania ideológica”. Ou, como definida pelo próprio Itamarati, como “sistema político 

social comum”, tendo uma certa lealdade ao sistema político que rege os Estados Unidos. 

Mas uma vez, o Brasil importa um conceito alienante do exterior e o incorpora à política 

nacional. O sistema político social comum, defendido e desenvolvido pelo primeiro governo 

militar, foi criado pela Secretária de Estado do Governo de Dwight Eisenhower durante os 

anos iniciais da Guerra Fria, em que defendiam não haver neutralidade neste conflito, não 

há diferença entre nacionalismo e comunismo, todos os dois eram sistemas egoístas que 

deviam ser combatidos, e, para o desenvolvimento comum das américas, os nacionalismos 

deveriam ser substituídos por um sistema “interdependente” alinhados aos Estados Unidos 

(PEDROSA, 1966). Simplificando a política de interdependência entre os Estados e a OEA, 

ela criaria no espaço geográfico americano um hemisfério político onde as fronteiras 

nacionais se tornam obsoletas e passava a vigorar a cooperação recíproca, ou seja, a 

dependência mútua entre vários territórios, seja de caráter militar de defesa ou econômica. 

Mas, dentro do jogo do poder, mantem uma dependência mútua assimétrica, onde, sem 

dúvidas, o poder bélico e econômico de um destes países, a superpotência do norte, se 

sobrepõe sobre todos os outros, criando na verdade um espaço de manipulação política em 

prol do mais poderoso. Sem respeitar as fronteiras físicas, qualquer ação de um país sobre o 

outro não poderia ser considerado uma invasão, mas uma ação de defesa interna. Sobre o 

assunto Pedrosa conclui: 

 

“Os Estados Unidos podem desembarcar tropas onde quiser. O 

desembarque dos marines não será mais uma ilegalidade. Ao contrário, 

será um ato soberano de um poder de ideologia que exerce jurisdição sobre 

qualquer parte dos países interdependentes” (PEDROSA, 1966, p. 110) 

 

Sobre o processo de implementação da política de interdependente, Pedrosa diz 

haver aí uma relação próxima entre a concepção de soberania ideológica e a teoria da guerra 

revolucionária, desenvolvida precisamente para dar aos imperialistas os meios de matar, na 

raiz, o movimento de emancipação nacional dos povos colonizados (PEDROSA, 1966). Para 

que este objeto seja alcançado, é necessário que o conjunto de países americanos aceite e 

participe da política de interdependência, de bom ou malgrado, e está será imposta através 

da reestruturação OEA. Um fato interessante para compreendermos este momento foi a 

participação dos países latino-americanos na Conferência das Nações Unidas sobre 
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Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), e a reação dos Estados Unidos. De 23 de março 

a 16 de junho de 1964, se reuniram em Genebra a primeira sessão da UNCTAD, nesta 

conferência o Brasil e o conjunto dos países em desenvolvimento, que chegaram ao evento 

fortalecidos com o aumento de suas forças, passaram a pressionar pela extinção do “Clube 

do GATT” que interessavam aos países desenvolvidos, e defenderam uma nova organização 

econômica no âmbito da ONU que assegurasse um comércio mais seguro aos interesses dos 

emergentes. Mesmo com as pressões do grupo de países emergentes, a UNCTAD ficou bem 

a quem das expectativas, mas serviu para mostrar a força do grupo liderado por Brasil, Índia, 

Iugoslávia, e Argentina como instrumento de reinvindicação econômica (KOCHER, 2012). 

A frente de países subdesenvolvidos na ONU não agradou o imperialismo estadunidense, 

pois, dar voz aos subdesenvolvidos era, ao mesmo tempo, diminuir principalmente a sua no 

hemisfério americano. Em uma política claramente visando solapar o movimento de 

emancipação dos subdesenvolvidos, a política externa dos Estados Unidos foca em afastar 

os países latino-americanos do grupo dos subdesenvolvidos criado em Genebra, e vão fazer 

isso impondo pressão via OEA. O objetivo era opor a OEA à ONU, era pressionar os latino-

americanos a dotar um sistema interamericano isolando-os das influências dos países afro-

asiáticos, uma vez que os latinos pertenciam a um hemisfério de nações liderado por uma 

potência industrial, econômica e militar que apoiaria seu desenvolvimento econômico em 

bases capitalistas e na liberdade. E o governo de 1 de abril comprou a ideia e dispôs a esvaziar 

a frente dos países subdesenvolvidos que com muito custo conseguiu se organizar em 

Genebra, mesmo necessitando do apoio e do palanque que a ONU representaria naquele 

momento para a luta contra as forças dos grandes países industrializados, em troca de um 

espaço no sistema solar estadunidense. Pedrosa conclui: “O fanatismo totalitário ideológico 

supera nos homens que dirigem o país, desde abril de 1964, a noção dos interesses vitais de 

seu povo. Estranha prioridade” (PEDROSA, 1966, p. 115). 

 

 

3.3.1 A interpretação do Brasil 

 

 

Para Mário Pedrosa, o governo estabelecido de fato no Brasil em 1º de abril de 1964 

era uma ditadura militar com deformações jurídicas bacharelescas. E como foi possível o 

estabelecimento deste governo? Para autores como Mário Pedrosa e Celso Furtado, a 

saturação prematura do modelo industrial brasileiro, antes de se tornar autônomo, criou 



106 
 

desequilíbrios econômicos, sociais e políticos, e os remédios pensados para corrigir estes 

desequilíbrios, as reformas, causaram uma resposta conservadora de uma elite amedrontada, 

levando esta classe a apoiar os militares sublevados ao golpe de Estado. Ou seja, a política 

desenvolvimentista adotada por Juscelino Kubistchek, Jânio Quadros e João Goulart, gerou 

impasses sociais, econômicos e políticos cada vez mais insustentáveis, que o governo 

deposto não conseguiu resolver, e nem tão pouco o governo militar que decidiu se guiar pelo 

imperialismo americano, na perspectiva de Mário Pedrosa, também poderia resolver. Mas, 

mesmo derrotado, o governo de João Goulart merece um mérito histórico que ninguém 

poderá lhe tirar, o de ter colocado em discussão alguns dos problemas fundamentais para o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, como a reforma agrária, a educação popular (para 

a formação de quadros políticos e cidadãos), o problema da pressão insustentável do 

endividamento externo do Brasil, e a necessidade de planejar a economia brasileira em busca 

de uma independência econômica (PEDROSA, 1966, p.181). 

O governo militar herdou os problemas econômicos da gestão de João Goulart, que 

também não a criou, mas a potencializou ao não ter conseguido, por falta de capital político 

e apoio, levar a diante as reformas de base. Em uma tentativa de resolver o problema 

econômico e de crescimento do país, os militares escalaram Roberto Campos e Otávio 

Bulhões que respectivamente, como ministros do Planejamento e da Fazenda, produziram 

um plano econômico, o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) que tiraria o 

país da recessão, mas, segundo Pedrosa (1966), “a dupla permaneceu alheia a todo o 

processo verdadeiramente criativo e original com que a economia do mercado exportador do 

Brasil se transformou, em uma “economia de acumulação interna”, principalmente pós 1930 

(PEDROSA, 1966, p. 183). E como num bonapartismo às avessas os militares se 

sobrepunham as classes não para conciliá-las ou por defesa dos interesses dos capitalistas 

nacionais, mas para, em nome delas, entregar os interesses nacionais a potências 

imperialistas, ou seja, colocar o país a disposição dos interesses imperialistas, tornando-se 

dependente do apoio financeiro e político externo, principalmente dos Estados Unidos. Mas 

como o país chegou a esse ponto? Mário Pedrosa dedica o 4º capítulo do livro A opção 

brasileira a explicar e analisar o processo de industrialização do Brasil a partir dos anos 

1930, suas características, os caminhos tomados pelo Estado brasileiro neste período, e as 

crises geradas pelo próprio desenvolvimento do processo. Neste capítulo Mário Pedrosa 

dialoga com o economista Celso Furtado, que em 1964 publica o livro “Dialética do 

desenvolvimento”, que foi muito utilizado por Pedrosa para descrever o trajeto da 
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industrialização brasileira. Podemos notar que Pedrosa concorda e chancela a análise 

histórica e econômica descrita por Furtado no livro, o próprio Pedrosa diz: 

 

“Celso Furtado, a quem coube o mérito principal de ter revelado o 

“enigma” do desenvolvimento capitalista no Brasil e que fez a dolorosa 

experiência política em face dos equívocos da política 

“desenvolvimentista”, mostrou os impasses cada vez mais insuperáveis 

daquela política em Dialética e Desenvolvimento” (PEDROSA, 1966, 

p.195) 

 

Mas, mesmo concordando com a análise do processo industrial desenvolvido por 

Celso Furtado, Pedrosa vai discordar do desfecho e do projeto pensado por Furtado para tirar 

o país dos impasses econômicos e, assim, promover o amadurecimento econômico da 

produção industrial. Em algumas passagens dos capítulos 4 e 5 do “A opção brasileira”, 

Pedrosa chega a dizer que a saída proposta por Furtado era ingênua se comparada ao que o 

próprio economista escreveu ao longo do seu livro. Acreditamos ser importante descrever 

este diálogo entre os autores, assim podemos entender a visão de Mário Pedrosa sobre o 

processo industrial, e qual a estratégia pensada por ele para superar a situação de estagnação 

econômica nacional. 

Para Celso Furtado, no livro Dialética e Desenvolvimento de 1964, o Brasil entraria 

em um novo estágio de desenvolvimento a partir de 1930, período em que a economia 

nacional essencialmente rural e especializada em exportação de produtos primários tropicais 

se transforma em uma economia industrial, com aumento da importância do mercado interno 

e da população em áreas urbanas o país passava por uma modernização. Com o 

desenvolvimento do mercado interno, o PIB brasileiro nesse período aproximou-se dos 30 

bilhões de dólares e o país assumiu a 11ª posição no ranking das nações mais ricas do mundo. 

O aumento nos níveis da renda per-capita e do mercado consumidor nas áreas urbanas 

permitiu a formação da principal característica do desenvolvimento econômico citado, 

principalmente no pós Guerra, que é a permanente substituição de produtos manufaturados 

importados pelos de produção nacional. Fazendo que, os níveis da atividade econômica 

interna já não dependam exclusivamente dos produtos que exportam. Ou seja, o nosso surto 

industrial, pós 1930, permitiu o abastecimento do mercado brasileiro com produto nacionais 

e, nesse sentido, também permitiu que os investimentos nacionais se efetivassem na oferta 

de equipamentos e maquinários, que neste momento, ainda precisavam ser importados 

(FURTADO, 1964, p.96). 
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Pela perspectiva histórica, Celso Furtado (1964) nos lembra que, de 1530 até 1930, 

o Brasil passou por três ciclos econômicos de longa duração derivados dos impulsos das 

demandas externas, eles seriam: a exportação do açúcar (1530-1650), a extração do ouro 

(1700-1780), e a expansão do café (1840-1930). Entre os ciclos econômicos há um lapso de 

tempo que Furtado nota haver acontecimentos políticos de grande significação, a expansão 

territorial (1650-1700), e a separação política de Portugal (1780-1840). Furtado lembra que 

todo o desenvolvimento econômico entre 1530 e 1930 consistiu, principalmente, em 

ocupação de novas áreas para a exploração de recursos naturais, utilizando mão-de-obra 

importada africana e europeia, e que o desenvolvimento de uma região não interferia nas 

outras. Isso criou no país ilhas de desenvolvimento contrastando com áreas que sobreviviam 

somente com atividades de subsistência com outras que se industrializava. Isso explica a 

descontinuidade do desenvolvimento brasileiro e as grandes diferenças entre regiões 

(FURTADO, 1964, p. 100-101). 

Para Furtado (1964), a fase de total dependência da economia brasileira da 

exportação acaba em 1929 com a crise do capitalismo. Os anos de depressão econômica da 

década de 1930 fragilizaram a economia mundial e a exportação brasileira ficou prejudicada. 

O Brasil, que dependendo de exportação de produtos primários, teve sua capacidade de 

pagamento no exterior também prejudicada, assim, tivemos por um longo período a redução 

significativa da nossa capacidade de importar produtos para suprir nossas necessidades 

internas. A partir deste momento, e na tentativa de abastecer o mercado interno, uma série 

de esforços nacionais foram feitas para suprir suas necessidades. 

Furtado (1964) afirma que tal esforço não seria possível, sem a participação do 

Estado, principalmente na implantação de áreas industriais, que foi facilitada pela política 

de apoio estatal ao setor cafeeiro. Essa foi a primeira vez, se pegarmos a exposição do próprio 

Furtado, que se tem no país um desenvolvimento econômico baseado na própria demanda 

interna. Com a abertura do mercado interno, o capital antes investido na produção do café 

com sua expansão, ou na importação de produtos manufaturados, ações que mais sofreram 

com a crise internacional, passa a ser investidos na produção industrial. E Furtado (1964) 

elenca dois efeitos desta mudança: primeiro, faziam que a própria demanda interna 

crescesse, uma vez que essa escolha diminuía ainda mais o poder de importação. E em 

segundo lugar, provocariam a redução da capacidade de importar os bens manufaturados que 

passariam a ser produzidos no país, pois a demanda agora era a importação de matérias 

primas, produtos intermediários e equipamentos, diminuindo o montante para a importação 

de outros produtos. Ou seja, criou-se um círculo, quando mais se investia em bens de 
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produção nacional, mais prejudicado ficava a importação de produtos manufaturados, 

quando mais prejudicado a importação ficava, mais ficávamos dependentes da expansão da 

produção interna (FURTADO, 1964, p. 102). 

Marcado como um período de transição entre a economia de exportação para a 

industrialização, o período do pós-guerra, particularmente entre 1947 e 1961, a economia 

brasileira cresceu em média 5,8% e com uma transformação estrutural, o país via crescer em 

seu território as indústrias e a população urbana. Normalmente, é em momentos de 

estagnação econômica que as tensões sociais aparecem e ganham grandes proporções, mas 

no Brasil aconteceu o contrário, as tensões se apresentaram em um momento de intenso 

desenvolvimento. Para Furtado (1964), a explicação desta contradição se encontra no marco 

institucional e na estrutura do Estado brasileiro e sua sociedade. Segundo o economista, o 

Estado brasileiro se formou baseado em uma economia estritamente primária de exportação, 

tendo as fazendas como o espaço natural das relações sociais que servia de sustentáculo a 

todo o sistema político, e em toda as esferas, seja ela municipal, estadual e federal. A 

Revolução de 1930 desarticulou essa política, mas não há matou, e com o desenvolvimento 

do mercado interno via industrialização, novos atores sociais passaram a alçarem voos 

maiores e a buscar espaço nas decisões políticas, elas são as classes empresariais e os 

movimentos operários. Mas só a organização dessas classes não lhes garantiu a participação 

política no Estado, embora reduzida pela Revolução de 30, a rigidez dos velhos marcos 

institucionais ainda são barreiras para os grupos construírem estruturas representativas, 

principalmente o operariado. Por isso, para Celso Furtado, a reforma mais urgente seria a 

reforma política, que ampliaria a representatividade nas estruturas do poder, com a 

participação do povo (FURTADO, 1964, p. 111). Visto pelo autor como um entrave a 

modernização política e econômica do país, as velhas estruturas agrárias brasileira, da época 

da colonização, necessitam urgentemente serem superadas, mudanças estruturais são 

exigidas pelo desenvolvimento econômico, para que não estagne, e continue o curso do 

desenvolvimento econômico à sua plena maturidade (FURTADO, 1964, p. 112). Furtado 

diz: 

 

“Se as tensões estruturais vieram a ser superadas, abrindo-se o caminho da 

recuperação por meio de uma elevada taxa de crescimento, por essa época 

terá o país alcançado a plena maturidade no seu processo de 

industrialização” (FURTADO, 1964, p.112) 
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Sobre a transição da economia agrária exportadora para a economia industrial 

baseada no abastecimento do mercado interno, Furtado faz uma observação interessante. 

Não houve, no desenvolvimento da economia industrial brasileiro, conflito entre as classes 

dirigentes, para Furtado não houve a superação de uma classe dirigente por outra, como 

aconteceu na Europa com o desenvolvimento do capitalismo no século XVIII. Aqui não 

aconteceu uma ruptura revolucionária. No Brasil, a crise da economia agrária não foi 

resultado da contradição de uma outra economia que se desenvolveu no seu meio, no caso a 

industrialização como oposição ao setor agroexportador. Mas, o novo sistema em formação 

surgiu com a crise do primeiro, e uma crise criada pelo enfraquecimento dos estímulos 

externos, aqui no Brasil um sistema econômico não foi a antítese do outro, mas uma 

continuação, ou, uma simples mudança de forma. Assim, durante a década de 1930, na fase 

de transição de um sistema econômico para o outro, as classes dirigentes do país são, na sua 

essência, as mesmas do período anterior (FURTADO, 1964). 

Pois bem, ao continuar sua análise sobre o desenvolvimento industrial no Brasil, 

Celso Furtado acrescenta mais um fator dinâmico a este desenvolvimento, o processo 

acumulativo de capitais via inflação, recursos que financiou o processo de industrialização. 

Durante aproximadamente 32 anos, de 1930 a 1962, o processo inflacionário permitiu que o 

jovem setor industrial acumulasse capital, e a explicação é relativamente simples, o aumento 

de preços dos produtos industrializados sempre vinham antes dos aumentos dos salários. 

Assim, nessa marcha, alta dos preços dos produtos industriais em um momento para depois 

ser incorporada ao valor dos salários, que levava novamente a alta dos preços dos produtos, 

essa diferença temporal entre um aumento e outro permitiu ao setor industrial acumular a 

diferença. Exemplo, a taxa da inflação de 2% neste mês levaria ao aumento salarial de 2% 

no mês seguinte, mês em que a taxa de inflação já não estaria no mesmo patamar, já haveria 

aumentado, estaria, por exemplo a 2,5%, e a acumulação se dá nesta diferença entre as taxas 

de inflação mês a mês e o valor do salário sendo calculado com referência ao mês anterior. 

O capital continua a ser concentrado e, parcialmente, com endividamento do Estado e a 

diminuição contínua da capacidade de importar, colocava mais pressão a produção nacional 

para suprir a necessidade interna. Um dado interessante é que entre 1929 e 1937, as 

importações declinaram 23%, enquanto a produção industrial nacional aumentava 50% no 

mesmo período (FURTADO, 1964, p. 118). Segundo Furtado, “Durante os 3 últimos 

decênios [1930-1960] a industrialização tem-se apoiado, persistentemente, na conjunção 

destes dois vetores: substituição de importação e transformação de recursos provocados pela 

inflação” (FURTADO, 1964, p. 119). 
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Sintetizando, os anos de 1930 a 1962, foi um período de transição da economia 

colonial ao capitalismo industrial no Brasil, nessa transição mesclava elemento novos e 

atrasados, e nessa composição, a inflação trabalhou como um esquema de transferência de 

recursos que permitiu o contínuo desenvolvimento econômico. Mas, essa primeira fase do 

desenvolvimento industrial, marcada pela transferência de recursos pela inflação, logo teria 

que ser superada pelo desenvolvimento autônomo da própria acumulação, ou seja, pela 

autoalimentação do investimento pelos recursos acumulados, sem necessitar de outras 

estratégias. Mas, quais foram as causas do processo inflacionário? Em primeiro lugar, com 

a política de favorecimento a cafeicultura, com a estocagem e a queima do café feito pelo 

Estado brasileiro a custo de emissões de papel moeda. Em segundo lugar, o próprio 

crescimento da produção industrial interna que diminuía a capacidade de importar (já 

mencionado antes). Para Celso Furtado (1964), durante a primeira fase, a inflação esteve 

ligada a fatores que dinamizaram a economia, pois com ela a taxa de investimentos elevara, 

principalmente no investimento de bens de produção. O Brasil não conseguira avançar para 

a segunda fase do desenvolvimento econômico, onde o sistema industrial passaria a apoiar 

em si mesma para crescer, sem precisar de mecanismos para poder elevar os investimentos 

na área. 

É importante entendermos esse movimento analítico de Celso Furado pois Mário 

Pedrosa também compartilhará esse modelo de análise. Podemos perceber que Furtado via 

a primeira fase do processo industrial como algo transitório, as estruturas econômicas 

nacionais atrasadas eram um obstáculo para o desenvolvimento industrial. Mas os obstáculos 

seriam minimizados pela acumulação de capital via inflação, que perderia a importância à 

medida que o processo avança e as estruturas econômicas se modernizarem. Isso levaria o 

país a uma maturidade industrial e entraria em um ciclo autônomo de crescimento. Mas o 

esperado não aconteceu, não concretizando a transição, o declínio das taxas de crescimento 

aparecera e o país entre em crise a partir de 1962. A situação brasileira chegou a este ponto, 

em que a burguesia industrial não encontrou meios para superar os obstáculos de natureza 

estrutural. Segundo Furtado, 

 

“Em síntese, o Brasil não conheceu o tipo de revolução burguesa que 

caracterizou o desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa, até a 

metade do século passado. Esse fato se deve, pelo menos em parte, a um 

aspecto particular da evolução histórica do Brasil” (FURTADO, 1964, p. 

143). 
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Furtado não separa a burguesia agrária e a burguesia industrial brasileira, não 

existem contradições nos interesses desses dois grupos. Com uma visão turva pela situação 

criada em que a agricultura passou a depender da produção industrial, sendo sua parceira 

principal e parcela importante do seu mercado interno, os dirigentes capitalistas industriais 

não tiveram consciência da parasitagem e do atraso que o setor agrário representa para o 

desenvolvimento capitalista nacional. Os dirigentes industriais não conseguem entender a 

contradição entre a necessidade de investimentos estatais persistente e a não participação do 

setor agrário nos cofres públicos, o que amplia uma barreira a industrialização, a diminuição 

da capacidade de importar. Assim, para Furtado (1964) o Brasil só chegará no grupo dos 

países desenvolvidos depois que as estruturas econômicas e políticas atrasadas deixarem de 

existir. E para isso é necessário que a classe dirigente industrial, tome consciência dos 

verdadeiros problemas e os enfrente e os modifique. E como isso seria possível? Celso 

Furtado (1964) diz ser a classe dirigente inapta a reconhecer a realidade, mas que as pressões 

sociais e as forças econômicas barradas pelas estruturas arcaicas forçaram uma parte deste 

grupo a se mover. Furtado visualiza, então, uma interação de forças que não compreende 

somente a classe dirigente, ou pelo menos não somente seus líderes. O caminho mais 

provável, segundo Furtado, seria a cisão da classe dirigente, em que grupos minoritários 

junto com as massas construam mobilizações e consigam, através da força, reformas que 

levaria a retomada da modernização do processo econômico (FURTADO, 1964, p. 140). 

Assim, temos uma saída reformista para um impasse econômico que poderá gerar uma 

situação pré-revolucionária, em que uma reforma cria a necessidade de outras reformas, mas 

o autor lembra que tal situação não levará necessariamente a um processo revolucionário de 

fato, mas Furtado não avança na análise da revolução, segundo ele: “não nos cabe ir além da 

análise dos fatores que condicionam a situação pré-revolucionária” (FURTADO, 1964, p. 

141). 

Voltando ao A opção Imperialista, Mário Pedrosa parte da análise do 

desenvolvimento econômico brasileiro de Celso Furtado para tentar entender a política 

econômica do PAEG do início dos governos militares.  Concordando com a crítica de 

Furtado à classe dirigente brasileira, Pedrosa a coloca como uma classe incapaz de 

solucionar os problemas estruturais da economia brasileira, que se associa a grupos externos 

pois acredita que podem alcançar a recuperação do crescimento econômico atraindo a 

confiança e os investimentos externos. O Brasil sempre olhou antes para o leste do que para 

o oeste, os interesses externos sempre vieram primeiro que os nacionais, e a posição 

mencionada acima é repetir os erros do passado. Basta ver as recomendações que o FMI e o 



113 
 

Banco Mundial faziam à época ao Brasil, que a saída possível seria se transformar em um 

grande exportador agrícola, com isso se estancaria os déficits das contas públicas e 

reorganizariam a capacidade de importação. Enfatizando o atraso da elite econômica 

brasileira, pedrosa diz: 

 

“É curioso esse provincianismo de altos círculos dirigentes e de refinados 

economistas oficiais quando esperam comportamento não diferente 

daquele que governa as matrizes nos países metrópoles por parte das 

empresas capitalistas privadas quando funcionam em outros meridianos 

que não os dos Estados Unidos” (PEDROSA, 1966, p.197) 

 

Diferentemente da equipe econômica de Castelo Branco, Pedrosa não acredita na 

salvação da economia nacional pela entrada massiva de capitais estrangeiros. O PAEG, para 

sair do papel precisaria da entrada de milhões de dólares na economia brasileira, mas o tão 

esperado Plano Marshall para a América Latina nunca veio. Nos pós Segunda Guerra 

Mundial, a país havia perdido boa parte dos recursos acumulados e a política de 

transformação das importações se tornou uma política econômica com uma burguesia 

industrial em ascensão, um mercado consumidor estruturado e um mercado de trabalho com 

possibilidades de crescimento. Assim, só um governo militar atrelado aos interesses 

imperialistas estadunidense não demonstraria interesse em um fenômeno interno de 

crescimento das forças produtivas, fenômeno nunca visto em outros países latino-

americanos. E concordando com Furtado, fenômeno esse que se formou não pelo esforço 

externo, mas pelo dinamismo social conduzido pelo mais novo grupo dirigente do país 

(PEDROSA, 1966). 

Durante as décadas de 1930 a 1950, o Estado brasileiro fomentou boa parte do 

processo de crescimento econômico e industrial, mas o fez de forma desorganizada e se 

apoiando no processo inflacionário. Contra a receita do FMI e do Banco Mundial, como foi 

colocado acima, Juscelino Kubitschek continuou o processo de desenvolvimento, o que para 

Pedrosa foi acertado, pois, mesmo aumentando a pressão inflacionária o país viveu um 

considerável crescimento, se estivesse estancado o desenvolvimento, voltando a depender 

totalmente das exportações de produtos primários, os custos sociais seriam elevados e 

desastrosos. Para Pedrosa (1966), o problema da participação do Estado na economia estava 

na organização, a falta de uma política organizada de investimentos públicos, que teve como 

base os recursos nos caixas do tesouro à custa de emissão de papel moeda sem planejamentos 

e não sob um esquema de financiamentos estratégicos, gerou um desenvolvimento desigual, 

seja nas regiões ou nos setores econômicos. Não se pode negar o esforço do setor secundário 
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(transformação), enquanto o primário se encontrava inalterado na sua estrutura, baseada na 

concentração de terras e na incorporação de novas áreas de cultivo ao invés do 

desenvolvimento tecnológico. Concordando com Furtado e indo contra as estratégias do 

PAEG, Pedrosa acredita no apoio a industrialização para sair da crise, senão ela, a partir 

dela. 

 

“Conclusão otimista ou não, o que precisa ser fortemente acentuado é que 

não há política econômica séria, neste país, se não tomar como ponto de 

apoio esse grau de industrialização; se não partir dai para reduzir o 

significado econômico e político daquele resíduo de importação, as quais 

não obstante o percentual reduzido são indispensáveis ao funcionamento 

produtivo” (PEDROSA, 1966, p. 211). 

 

Como vimos, Celso Furtado (1964) diz que aconteceu no Brasil, no começo da 

década de 1960, uma saturação dos fatores dinâmicos do processo industrial, e Mario 

Pedrosa também julga esse processo importante e como um divisor de águas no 

desenvolvimento econômico brasileiro. Para Pedrosa (1966), a industrialização brasileira 

chegou a sua etapa mais alta no modelo caracterizado pela substituição de importação, tendo 

chegado ao máximo da sua capacidade, já não conta mais com um mercado consumidor 

capaz de absorver a produção, a inflação, benéfica no início do processo, saiu de controle e 

o aumento dos preços dos alimentos começa influenciar negativamente a sociedade urbana. 

Segundo Pedrosa, “Estamos, pois, em face de uma revolução” (PEDROSA, 1966, p. 217). 

Esse é um processo de transição, para continuar o desenvolvimento econômico e chegar ao 

ponto de autossustentação, será necessário que aconteça mudanças na política econômica e 

no planejamento do Estado brasileiro. Apostando na força de investimento do Estado, o que 

será decisivo é o montante e a natureza das inversões governamentais. Na mesma linha de 

pensamento de Celso Furtado, Mário Pedrosa conclui que o capitalismo, tal como se 

encontra no Brasil, ainda não é um capitalismo nacional. 

Mário Pedrosa volta ao seu texto de 1931, “Esboço para uma análise da situação 

brasileira”, para demonstrar, na própria formação do capitalismo brasileiro, que seus 

dirigentes industriais nasceram no campo com a burguesia rural e, olhavam antes para o leste 

do que para o oeste, ou seja, que davam mais importância para a exportação do que para o 

mercado interno. A Revolução de 1930 aconteceu em oposição aos interesses da lavoura de 

cafeeira e em busca de uma centralização política e econômica na esfera federal. Mas com 

todos os problemas econômicos da década de 1930, os revolucionários de lenços vermelhos 

nos pescoços se viram obrigados a dar as mãos aos cafeicultores e tentar driblar a crise 
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nacional, a crise do café. Medidas de recuperação da lavoura como reestabelecer o 

monopólio do câmbio, e entregar as letras de exportação ao Banco do Brasil, que haviam 

sidos retirados para geral divisas em poder do governo federal, geraram as condições para o 

nascimento da burguesia industrial e a acumulação de capitais. Assim, a inflação, a 

desvalorização da moeda, e a concentração regional de bens de infraestrutura criaram 

condições para o desenvolvimento industrial brasileiro, podendo até ser localizado 

geograficamente próximo as plantações de café, no sudeste do país. 

Concordando com o a explicação de Celso Furtado sobre o processo de 

desenvolvimento econômico do Brasil, Mário Pedrosa discorda da solução a crise dada então 

pelo economista. Para Pedrosa, os economistas de então, estavam equivocados em sua 

política de retomada do crescimento. A burocracia militar no governo, técnicos, acreditavam 

que poderiam representar a classe capitalista, e chegaram a uma conclusão: diante da urgente 

necessidade de superar as barreiras de importação, estes buscaram nas potências capitalistas 

investimentos necessários em bens de capital para o país, que nunca chegaram. Mais uma 

vez Pedrosa alertava que o Estado esqueceu que o problema é interno, o desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil, sem revolução, não conseguiu transformar a estrutura agrária que 

ainda continuava não capitalista, e com isso impede a continuidade do processo de 

acumulação de capitais na indústria. A produção agrícola não consegue manter abastecido o 

mercado interno e a população cada vez mais urbana aumenta seu consumo, fazendo que os 

produtos agrícolas tivessem uma valorização acima da dos industriais, revertendo o caminho 

do capital que agora vai voltando ao latifúndio, ou seja, houve uma “retransferência” de 

capital para seu setor de origem (PEDROSA, 1966, p. 229). Fazendo uma crítica a Celso 

Furtado, Pedrosa diz: 

 

“Furtado sonhou que felizes circunstâncias de intercambio e outras 

também felizes acabassem levando a “superar a barreira para importar”, 

como se atravessa a barreira do som. Mas para a travessia perigosa ele 

mesmo nos ensinou que seriam necessárias medidas revolucionárias, a 

começar pela suspensão dos serviços das dívidas externas, expropriações 

anti-imperialistas, reformas agrárias, gigantescos investimentos pelo 

Estado, Plano Global” (PEDROSA, 1966, p.228) 

 

A causa da crise da industrialização brasileira já foi descrita, mas ela só foi possível 

porque existia no país, de forma concomitante, duas realidades econômicas, uma formada 

por áreas urbanas desenvolvidas e industriais e uma estrutura agrária anacrônica que se 

transformou em um obstáculo ao desenvolvimento. Para Pedrosa (1966), a burguesia 
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brasileira é um bifronte, uma figura mitológica de duas faces, é de um lado proprietárias de 

terras, e do outro proprietária de capital industrial. Diante de tal situação, a burguesia 

industrial não se movimenta e não defende as reformas que poderiam reverter a situação, o 

que seria de se esperar pois sua consciência é focada na defesa da propriedade privada, seja 

no campo ou na cidade. Celso Furtado esperava a mudança de consciência da classe 

capitalista industrial, e é criticado por Pedrosa, pois a superação dos obstáculos de natureza 

estrutural parece ser impossível dentro do presente marco institucional. Pedrosa chama 

Furtado de ingênuo por falar que a classe capitalista industrial não compreende da 

contradição entre suas ações ante reformistas e os interesses da própria industrialização. 

Pedrosa conclui: “A classe dirigente industrial brasileira decepcionou os 

desenvolvimentistas. Depois do acordo essencial dela com os setores agrários a sua posição 

ideológica, digamos, estava definida” (PEDROSA, 1966, p. 237) 

Furtado acreditava que não poderia haver desenvolvimento sem que se formasse 

uma classe industrial burguesa que se firmasse no poder e impusesse sua consciência e 

interesses no desenvolvimento do capital nacional. E isso não foi possível na década de 1960, 

o golpe militar que derrubou João Goulart também tirou de cena a esquerda, como o PCB, 

que também acreditava que poderia levar essa classe ao poder, e acabaríamos presenciando 

a aliança da burguesia nacional a interesses imperialistas, e como diz Pedrosa, “Ela não está 

capacitada para captar a natureza e a profundidade do problema. Essa conclusão de Furtado 

é a de todos nós” (PEDROSA, 1966, p. 244). E qual seria o plano pensado por Mário Pedrosa 

para a solução do problema brasileiro? Bom, depois de todas as mudanças e golpes, os 

capitais estrangeiros e nacional não entraram no jogo, assim, caberá ao Estado romper o 

impasse e fazer ele mesmo a retomada do desenvolvimento, iniciar o processo de 

investimento. Não o Estado como ele se encontrava com João Goulart ou com os governos 

militares, pois nesses períodos o Estado era ineficiente e desorientado nas suas ações, mas 

um Estado que agiria de forma planejada com um plano global que mobilizaria pela ação e 

com abrangência toda a nação. Rompendo com a necessidade de transpassar uma revolução 

burguesa, estes investimentos considerariam não só a produção, mas também a população 

brasileira, ou seja, uma economia planificada a caminho de uma economia socialista 

superando a economia do mercado. 

Na visão de Pedrosa, o Brasil chegou a um impasse, vivíamos em uma época de 

transição, o país necessitava urgentemente de mudar os rumos do modelo econômico. A 

mudança de rumos exigia que o polo e as forças políticas pressionem e impusesse ao governo 

um papel mais ativo na economia, qualificando os investimentos, tanto na sua natureza como 
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na sua extensão, seja de médio ou longo prazo, mas que determinasse o rumo do nosso 

sistema. Podemos perceber a ligação que Pedrosa fez entre investimento público e 

crescimento. Trabalhando com a produção ociosa, o mercado privado também poderia 

aumentar seus investimentos uma vez vencida a etapa da recessão com um vigoroso e 

planejado investimento estratégico pelo Estado. Isso porque em um país subdesenvolvido, 

como o Brasil, a esfera privada não conseguiria sozinha encontrar o eixo do 

desenvolvimento, principalmente por ser uma economia fragmentada e atrasada ela 

precisaria do apoio estatal. O que Mário Pedrosa sugeriu para a superação da crise não era 

uma simples reforma, Pedrosa chamava para um projeto nacional de desenvolvimento, mas 

totalmente diferente de tudo que já tinha sido feito ou pensado antes, principalmente no plano 

de metas de JK, no Plano trienal de Jango, e do PAEG dos militares, um projeto nacional e 

amplo com a participação das massas. 

A iniciativa de criar um plano nacional foi do professor Dias Leite55, mas Pedrosa 

achou aí um caminho para o desenvolvimento nacional. Analisando o programa do 

Professor, Mário Pedrosa o diferencia dos demais programas adotados até então pelos 

governos brasileiros da época. O PAEG, por exemplo tinha características sociais neutras, 

criado e levado pela burocracia estatal sem participação popular, e politicamente reacionário, 

por não dar a devida atenção as tensões sociais vividas naquele momento. O projeto nacional 

do professor precisava, para sair do papel, do amplo apoio popular, para Pedrosa esse ponto 

é interessantíssimo e vai ao encontro do que ele visava para a organização da classe 

trabalhadora no Brasil, pois, a mobilização das classes trabalhadoras seria indispensável à 

sua realização. O projeto nacional, pensado pelo professor Dias Leite e defendido por 

Pedrosa, colocaria a principal tarefa de planejamento das atividades econômicas, mas mãos 

do governo, em que grupos de empresas públicas ocupariam uma posição central de garantir 

de forma satisfatória as condições para o crescimento da produção industrial, ou seja, de 

empurrar o setor industrial do país a um desenvolvimento acelerado (PEDROSA, 1966, p. 

253). Esse projeto visava a hegemonia do Estado na direção do sistema econômico, 

controlando, mesmo que de forma indireta, do setor privado da economia E para Pedrosa 

(1966), esse seria o primeiro passo para a boa direção, para a substituição da economia de 

                                                           

55 Antônio Dias Leite foi um engenheiro, economista brasileiro e ex-combatente da FEB na Itália. Durante o 

governo de João Goulart, foi subsecretário para assuntos econômicos do ministério da fazenda. Em 1965, Dias 

Leite foi indicado pelo então presidente da república Gal. Castelo Branco para integrar o conselho consultivo 

do planejamento (CONSPLAN). Foi um crítico do PAEG, considerando-o inconsistente e com objetivos 

incompatíveis entre si. Propôs que o capital estrangeiro fosse substituído pelo aumento forçado da propensão 

à poupança interna. (http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-dias-leite-junior) 
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mercado por uma em transição, uma economia planejada, mesmo que conte com uma 

interferência mínima do mercado. Pedrosa diz, “Sua importância está em que nos abre a via 

de transição de um capitalismo híbrido semiplanejado (sic) para um modelo de socialismo 

combinado (PEDROSA, 1966, p. 256). 

Mário Pedrosa foi um intelectual militante de esquerda cuja produção intelectual 

tinha como principal característica o grande número de artigos, manifestos e análises 

publicados em jornais e periódicos, tanto da mídia comercial como na partidária. Pedrosa 

publicou poucos livros durante sua carreira. Desde a década de 1930, Mário Pedrosa se 

utilizava da grande circulação dos jornais para tornar público seus pensamentos e produções, 

bem como contribuir para o processo de formação da militância marxista dentro e fora do 

Brasil. Uma outra característica de sua atuação política e de sua produção intelectual, foi seu 

materialismo, seu esforço de compreender o momento histórico concreto no qual estava 

inserido, analisando-o e explicando-o a partir do pensamento de vanguarda marxista. 

Podemos dizer que o pensamento de Pedrosa representou, enquanto intelectual, naquele 

momento histórico, o máximo de consciência possível sobre a realidade da sociedade 

brasileira. Assim, na década de 1930, quando escreveu o “Esboço para uma análise da 

situação econômica e social do Brasil”, sua análise sobre a revolução de 1930, imerso no 

trotskismo da Oposição de Esquerda, Pedrosa se baseou nos conceitos de desenvolvimento 

combinado e desigual para dar um sentido ao que acontecia no Brasil. Na década de 1940, 

sempre lutando contra o fascismo, Pedrosa criticou o burocratismo do Estado soviético, 

defendendo a concepção de “revolução Permanente”. De volta ao Brasil em 1945, fundou o 

jornal Vanguarda Socialista e com ele trouxe as produções de Rosa Luxemburgo ao Brasil, 

a partir do conceito de revolução por ela cunhado, no qual os trabalhadores são seus 

protagonistas, não na condição de liderados, mas de esclarecidos. Na década de 1950, diante 

do desenvolvimentismo de JK, produziu, com outros companheiros, o “Estudo sobre a 

Revolução Brasileira”, colocando em discussão, nos mais diversos círculos intelectuais e de 

militância, a concepção de “revolução brasileira”. Todo esse desenvolvimento das ideias de 

Mário Pedrosa se encontra nos livros de 1966, principalmente no A opção Brasileira, onde 

notamos presença de elementos de vários momentos do pensamento de Pedrosa, desde as 

publicações da década de 1930 até a década de 1950. 
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Considerações finais 

 

 

Mário Pedrosa sempre foi um apaixonado pela arte, e seu reconhecimento 

internacional se deu primeiramente pela sua trajetória de estudioso e crítico de artes plásticas 

e literatura. Entre outros trabalhos importantes, Pedrosa foi diretor do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, Curador da II Bienal de Artes de São Paulo, organizou o Congresso 

Internacional de Críticos de Arte em 1959, tendo como tema a criação de Brasília, participou 

da fundação do Museu da Solidariedade em Santiago no Chile, a pedido de Salvador 

Allende, e escreveu o catálogo da exposição dos mobiles de Alexander Calder em Paris, 

1975. O Mário Pedrosa crítico de arte é muito conhecido no Brasil e no mundo, e durante 

muito tempo sua biografia foi focada no Mário crítico, de forma que pouca coisa era falada 

do Mário político, e, quando era lembrado, se resumia a seu período de militante trotskista. 

Segundo Mário Pedrosa, “ser revolucionário é a profissão natural de um 

intelectual56”, e, através da arte ele chegou à política: lendo Romain Roland, Pedrosa 

conheceu o pacifismo, do pacifismo chegou à crítica social e depois a Marx. Estudos que 

abordam os aspectos político da obra de Mário Pedrosa vêm ganhando espaço nas últimas 

décadas. Dainis Karepovs publicou, em 2017, o livro Pas de politique Mariô, Mário Pedrosa 

e a política, uma importante contribuição ao estudo da trajetória política de Mário Pedrosa. 

Para o nosso trabalho, o livro de Karepovs serviu como um guia, pois, organizado de forma 

cronológica, recorremos muito a ele para a organização dos capítulos, principalmente do 

capítulo 1, o mais biográfico. A partir da ordem cronológica da trajetória político-intelectual 

de Pedrosa, buscamos ampliar a compreensão sobre nosso personagem, pesquisando suas 

publicações nos jornais e periódicos e promovendo diálogos entre ele e outros intelectuais e 

obras. Em cada capítulo propusemos um diálogo: no primeiro, com Octávio Brandão, no 

segundo, com Raya Dunayevskaya, e no terceiro capítulo, com Celso Furtado, o que ajudou 

a marcar as posições de Pedrosa em cada um desses momentos. 

Começamos esse trabalho com uma perspectiva diferente do que foi de fato 

desenvolvida ao longo do estudo, iniciando a pesquisa com o título “As inflexões políticas 

de Mário Pedrosa: do trotskismo ao luxemburguismo”. Pelo caminho planejado nesse início 

proposto, tentaríamos demostrar, ao longo da trajetória política e intelectual de Mário 

Pedrosa, suas fases distintas de militante do trotskismo e do luxemburguismo, tentando 

                                                           
56 Jornal O Pasquim, 18 nov. 1981 p. 08 
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marcar o período de suas inflexões nas características teóricas de suas publicações. Assim, 

teríamos um Pedrosa trotskista entre as décadas de 1930 e 1940, e, com sua expulsão pelo 

próprio Trotsky da organização da IV Internacional, depois de um desentendimento sobre a 

real natureza do Estado soviético, um Pedrosa luxemburguista que, ao retornar ao Brasil em 

1945, criou o jornal Vanguarda Socialista, meio pelo qual as obras da revolucionária 

polonesa chegaram ao Brasil. De fato, Mário Pedrosa se transformou em um importante 

nome para a divulgação das ideias, tanto de Leon Trotsky como a de Rosa Luxemburgo no 

Brasil, sendo a vanguarda destas duas vertentes do marxismo não só no Brasil como na 

América Latina. Mas essa classificação inicial se mostrou incapaz de explicar a grandeza da 

militância e das publicações de Mário Pedrosa. 

Uma característica do militante e intelectual Mário Pedrosa foi sua determinação 

em entender e explicar o momento histórico e político, no âmbito nacional e internacional, 

para si mesmo e para a população, principalmente para a classe trabalhadora. Ao longo de 

mais de 60 anos de militância política, Mário Pedrosa transitou em diferentes grupos 

políticos e, desde o início da sua luta, com o Grupo Comunista Lenine (GCL) até a formação 

do Partido dos Trabalhadores (PT), sua maior preocupação foi a homogeneização da classe 

trabalhadora, o seu esclarecimento e, a partir daí a criação de um partido de massa que 

poderia desenrolar o processo revolucionário. Talvez por isso Pedrosa preferiu publicar 

textos e análises mais curtas, embora com muitas informações, que falavam diretamente com 

a militância em meios de comunicação comercial, como jornais e periódicos, além, é claro, 

dos periódicos ligados aos partidos ou grupos políticos. Pedrosa foi um dos responsáveis 

pela publicação de grandes nomes do marxismo mundial no Brasil: na década de 1930 

organizou, traduziu e prefaciou obras de Lenin, O Estado e a Revolução e A revolução 

proletária e o renegado Kautsky, e de Trotsky, Revolução e contrarrevolução na Alemanha, 

publicadas pela editora UNITAS, em 1946, pelo Vanguarda Socialista; e publicou e 

prefaciou a obra A revolução russa de Rosa Luxemburgo. Livros de caráter político de sua 

autoria foram A opção Imperialista e A opção Brasileira, já na década de 1960, A crise 

Mundial do imperialismo e Rosa Luxemburgo, em 1979, e sobre o PT em 1980. 

As pesquisas e os estudos que desenvolvemos possibilitaram-nos um entendimento 

maior sobre nosso personagem, levando-nos a concluir que é impossível determinar uma 

inflexão de suas ideias e posicionamentos políticos do trotskismo ao luxemburguismo, e 

como a pesquisa desenvolvida nos levou para outros caminhos, mudamos a perspectiva do 

trabalho, mas sem abandonar Lucien Goldmann e a premissa de que o fato só adquire 

dimensão histórica em relação com outros fatos, e que essa relação somente poderá ser 
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analisada em uma perspectiva que busque integrar parte e todo – para um estudo da trajetória 

política intelectual de Mário Pedrosa. Mudamos o título, então, para “Um estudo sobre a 

trajetória teórico-política de Mário Pedrosa (1927-1966): o intelectual e as opções da 

revolução brasileira”. 

Nessa nova organização em três capítulos, buscamos através de suas publicações e 

posições políticas a trajetória teórico-política de Mário Pedrosa, a institucionalização de suas 

ideias e sua visão de mundo. Assim, Mário Pedrosa, como dissemos há pouco, grande nome 

da vanguarda trotskista e luxemburguista no Brasil, não pode ser considerado um intelectual 

ortodoxo de nenhuma corrente do marxismo. E sua heterodoxia é marcada pelo momento 

histórico em que está inserido, o que pode parecer, em alguns momentos, que suas ações e 

posições fossem contraditórias às de um intelectual que se colocava no campo marxista. 

Mesmo que na sua essência a trajetória de Mário Pedrosa tenha revelado uma coerência, na 

ação política prática ela nem sempre se apresenta como uma linha reta, como por exemplo, 

apoiar a UDN em uma eleição presidencial.  

Podemos dizer que Pedrosa seguiu os caminhos da teoria materialista histórica de 

Karl Marx, sempre envolvido com a realidade política e histórica, pois cada posição teórico-

política de Pedrosa foi centrada no momento histórico em que se encontrava inserido, como 

marca de sua consciência possível. 

Assim, durante sua trajetória, podemos citar alguns atos de Mário Pedrosa em que 

pesou a configuração do momento, demostrando que não é um intelectual imóvel, mas sim 

um marxista não dogmático, sempre aberto às necessidades de releitura que cada momento 

exigia de suas posições. Na sua luta pela emancipação da classe trabalhadora e de sua 

revolução, Pedrosa divulgou as ideias de Trotsky no Brasil, agrupando um relevante número 

de militantes no Grupo Comunista Lenine, pois, naquele momento, a estratégia era se libertar 

das amarras do stalinismo e reavivar o espírito revolucionário dentro do PCB. Na década de 

1940, depois de romper com Trotsky, buscando, então, uma ação sistemática de organização 

e orientação das massas aqui no Brasil, e entendendo que a emancipação dos trabalhadores 

será obra dos próprios trabalhadores, Pedrosa publicou Rosa Luxemburgo no Vanguarda 

Socialista, influenciando a formação de vários grupos luxemburguistas no Brasil, como a 

POLOP. Mas é importante lembrar que Mário Pedrosa não abandou o trotskismo para migrar 

ao luxemburguismo. Em 1945, nas eleições para presidente e com o cenário dividido entre 

os partidos PCB, PSD/PTB e UDN, Pedrosa apoiou o Brigadeiro Eduardo Gomes, pois o 

candidato da UDN era o único que não representava a continuidade do projeto fascista de 

Getúlio Vargas. E para Pedrosa, as eleições não se resumiam em escolher um candidato que 
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irá governar o Estado burguês, mas em mobilizar a classe trabalhadora e incluí-la nas 

discussões políticas. Em cada um desses exemplos podemos ver que as decisões políticas de 

Pedrosa, aparentemente contraditórias, sempre estiveram em trilhos contingenciados sob 

uma expectativa universal, qual seja: a permanente necessidade da luta pela revolução 

socialista. 
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