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Mão esquerda contra a direita.
Tua alma e minha alma ― rentes.

Fusão, beatitude que abrasa.
Direita e esquerda — duas asas.

Roda o tufão, o abismo fez-se
Da asa esquerda à asa direita.

MARINA TZVIETÁIEVA (1918)



RESUMO

OLIVEIRA, Fagner Enrique Fonseca de. Internacionalismo e nacionalismo em Mário Pedrosa: um
estudo sobre sua obra política (1925-1966). 2016. 257 f. Dissertação (Mestrado em História). Programa
de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 2016.

Esta pesquisa tem como objeto a obra política de Mário Pedrosa de 1925 a 1966. O estudo faz uso do
modelo teórico-metodológico proposto por João Bernardo, e acompanha o percurso de Pedrosa por
diversos grupos sociais, buscando compreender a evolução intelectual do autor a partir das ideologias
expressas por tais grupos. O objetivo da obra é apresentar e fornecer uma explicação para a transição
de Pedrosa do internacionalismo proletário para o nacionalismo terceiro-mundista. Essa explicação é
centrada na trajetória institucional do autor, primeiro passando por grupos sociais vinculados à classe
trabalhadora, depois passando por grupos sociais vinculados a várias classes, o que é interpretado
como a porta de entrada para o nacionalismo terceiro-mundista. Este estudo vem para preencher uma
lacuna na produção acadêmica sobre o autor, trazendo textos desconhecidos da autoria de Pedrosa,
sobretudo dos anos 1950, que o situam no campo do nacionalismo anti-imperialista brasileiro, ao lado
de intelectuais vinculados por exemplo ao ISEB e outras instituições. Pedrosa é mais conhecido por
sua trajetória no âmbito das artes, no âmbito da cultura. E sua obra política mais conhecida, e para a
qual  há  uma  historiografia  satisfatória,  é  a  dos  anos  1920.  Assim,  por  meio  desta  dissertação,
pretendemos apresentar uma evolução intelectual desconhecida no âmbito acadêmico.

Palavras-chave: Marxismo. Internacionalismo. Nacionalismo. Terceiro Mundo. Estruturalismo.



ABSTRACT

OLIVEIRA, Fagner Enrique Fonseca. Internationalism and nationalism in Mario Pedrosa: a study of
his political work (1925-1966). 2016. 257 f. Thesis (MA in History). Graduate Program in History, Federal
University of Goiás. Goiânia. 2016. 

This research has as its object Mário Pedrosa's political work from 1925 to 1966. The study makes use
of the theoretical and methodological model proposed by João Bernardo, and follows Pedrosa's course
through several social groups, seeking to understand the intellectual evolution of the author from the
ideologies expressed by such groups. The work's objective is to present and provide an explanation to
Pedrosa's transition from proletarian internationalism to the Third World nationalism. That explanation
centers on the author's institutional trajectory, first through social groups linked to the working class,
then through social groups linked to various classes, which is interpreted as the gateway to the Third
World nationalism. This study comes to fill a gap in academic research on the author, bringing unknown
writings from Pedrosa, mostly from the 1950's, that set him within the field of Brazilian anti-imperialist
nationalism, alongside intellectuals linked for instance to the ISEB and other institutions. Pedrosa is best
known for his trajectory within the ambit of the arts, the ambit of culture. And his best known political
work, and for there is a satisfactory historiographic production, is that one of the 1920's. Thus, through
this thesis, we intend to present an intellectual evolution that is unknown in the academic ambit.

Keywords: Marxism. Internationalism. Nationalism. Third World. Structuralism.
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INTRODUÇÃO

1. Objeto e problemática

Analisaremos nas páginas que se seguem a obra política de Mário Pedrosa de 1925 a

1966, quer dizer,  desde o momento em que Pedrosa adere ao comunismo até a publicação de  A

Opção Imperialista e A Opção Brasileira, dois livros publicados pelo autor em 1966.

O problema central desta dissertação é o seguinte: o autor em questão passou por uma

ruptura intelectual  a partir  da década de 1950, transitando do internacionalismo proletário para um

internacionalismo  nacionalista  e  para  um  nacionalismo  anti-imperialista.  Pedrosa  transitou  de  um

internacionalismo classista vinculado ao movimento operário para um internacionalismo nacionalista

baseado num projeto de aliança mundial das nações “proletárias” ou “subdesenvolvidas”, um projeto

terceiro-mundista. Esse projeto conjugava-se a um nacionalismo anti-imperialista baseado numa união

nacional supraclassista contra o imperialismo.

Na  verdade  não  estamos  aqui  fazendo  qualquer  descoberta:  João  Bernardo  já  havia

apontado para o problema num artigo intitulado “As raízes ideológicas do Brasil Potência: 1) a política

da 'nação proletária'”, publicado no site Passa Palavra (BERNARDO, 2011). E o mesmo autor já havia

apontado para o problema igualmente na versão de 2015 do seu Labirintos do Fascismo (BERNARDO,

2015, p. 1325).

Num primeiro momento, dos anos 1920 aos anos 1940, Pedrosa defende uma revolução

proletária  mundial  possibilitada pela  edificação da solidariedade de classe ultrapassando fronteiras

nacionais e sobrepujando o capitalismo em escala global. Num segundo momento, a partir dos anos

1950  e  até  os  anos  1960  e  1970,  Pedrosa  defende  a  união  das  nações  “proletárias”  ou

“subdesenvolvidas”  no  contexto  de  uma  revolução  anti-imperialista  voltada  sobretudo  contra  o

imperialismo estadunidense. Essa revolução anti-imperialista demandaria uma aliança entre classes

exploradas e classes exploradoras em cada nação “proletária” ou “subdesenvolvida”, fazendo com que

o  projeto  político  de  Pedrosa  perdesse  progressivamente  seu  conteúdo  classista  original:  uma

revolução  “plebeia”,  como  ele  mesmo  definiria.  A classe  só  voltaria  ao  cerne  das  preocupações

políticas de Pedrosa quando das greves do ABC paulista, já no final da Ditadura Militar (análise que

pretendemos desenvolver com maior profundidade noutra ocasião, pois que o ultrapassa o recorte

temporal do presente trabalho).

Nos deparamos pela primeira vez com esse problema — a questão da ruptura de Pedrosa
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com o  internacionalismo  proletário  entre  os  anos  1950 e  1970,  bem como da  sua  adesão a  um

internacionalismo nacionalista e a um nacionalismo anti-imperialista — quando realizamos um trabalho

de análise comparada de escritos do autor de diferentes épocas. A contradição é evidente entre os

escritos de Pedrosa dos anos 1950-1970 e os seus escritos dos anos 1920-1940.

A hipótese central do trabalho é a de houve uma quebra na frequência com que Pedrosa

percorria  grupos  sociais  vinculados  unicamente  à  classe  trabalhadora.  O  autor  teria  começado  a

percorrer  predominantemente campos em que se conjugavam grupos sociais  vinculados a classes

sociais antagônicas, deixando de ter um vínculo predominante com os grupos sociais de perspectiva

proletária. Essa perda de vínculo predominante com grupos sociais proletários desdobrava-se numa

perda de vínculo predominante com as ideologias em que se expressavam as práticas de tais grupos:

as diversas variantes do internacionalismo classista.

De início violentamente oposto à colaboração de classes, Pedrosa vai formular nos anos

1960 um modelo  de colaboração de classes.  De início  apoiando uma arte  puramente proletária e

universal, Pedrosa vai apoiar nos anos 1960 uma arte de caráter regional. De início enfatizando a

necessidade de transformação das relações de produção, Pedrosa vai privilegiar o desenvolvimento

das forças produtivas na década de 1960, transitando assim do marxismo das relações de produção

para o marxismo das forças produtivas, pelo menos no que se refere aos países subdesenvolvidos.

Isso não significa que ele tenha deixado de falar em classes e de refletir sobre as classes.

O que ocorre é que Pedrosa deixa de privilegiar a questão da independência do proletariado na luta por

seus interesses particulares, e deixa de privilegiar a questão da revolução proletária em escala global,

subordinando suas reflexões sobre as classes e a luta de classes a problemas de caráter nacional e

geopolítico.  A  perda  de  ênfase  no  classismo  encontra  correspondência  na  passagem  do

internacionalismo ao nacionalismo.

Definidos  o  objeto,  o  problema  e  a  hipótese  central  do  trabalho,  vamos  introduzir

rapidamente os conceitos e o referencial teórico-metodológico que orientou nossa pesquisa e que vai

percorrer toda a exposição.

2. Referencial teórico-metodológico

Nos baseamos no modelo teórico-metodológico proposto por João Bernardo em Dialética

da Prática e da Ideologia.

Para  Bernardo  (1991),  práticas sociais  e  instituições são  sinônimos.  Por  um lado  as
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práticas ou instituições não resultam de iniciativas individuais, e por outro as atividades de um indivíduo

são dispersas por múltiplas instituições: daí serem eles pluricentrados ou descentrados. E a trajetória

de um indivíduo não só é dispersa por múltiplas instituições como também por instituições contrárias,

de modo que “não há qualquer continuidade de práticas individuais que constitua como que um lastro

social (ibid., p. 10)”. Assim, as instituições não são criadas nem sustentadas pelos indivíduos enquanto

indivíduos:  no  modelo  de  Bernardo,  “contra  todas  as  aparências  e  evidências”,  são  as  próprias

instituições “o sujeito da ação e seus sujeitos únicos (ibid., p. 8)”. O lugar do indivíduo nesse modelo é

portanto não a “esfera da prática” mas a “esfera da ideologia”. Bernardo nega ao indivíduo “qualquer

eficácia prática (ibid., p. 9-10)”.

Os indivíduos enquanto indivíduos existem apenas na esfera da ideologia: são formações

ideológicas.  As formações ideológicas  são  sistemas ideológicos expressores de  sistemas práticos.

Uma formação ideológica é constituída de formas ideológicas, e cada forma ideológica é na verdade

outra  formação  ideológica.  Desse  modo,  constituem  as  formas  ideológicas  constituintes  de  uma

formação ideológica outras formações ideológicas.

Enfim, como o indivíduo não é sujeito da prática, o que o indivíduo faz do ponto de vista

prático é percorrer instituições. O percurso do indivíduo se dá através de instituições primárias (classes

sociais),  instituições secundárias (grupos sociais) e campos. Percorrendo uma instituição, o indivíduo

anula-se enquanto tal e pratica a prática da instituição: é por isso que ele não é sujeito da prática. Ele

se subordina à prática ditada pela instituição, seja uma classe, seja um grupo social. E além do mais

ele incorpora no seu discurso individual a ideologia expressora daquela prática, discurso este que é

uma expressão de sua trajetória. E quando ele percorre instituições diferentes e contrárias ele também

incorpora no seu discurso individual as ideologias que as expressam.

Assim,  o  indivíduo  mimetiza comportamentos  ideológicos,  tal  como  mimetiza

comportamentos práticos: daí o fato de que “a problemática da liberdade revela-se ilusória (ibid., p.

66)”. E ele os vai  unificando  — quer dizer, vai unificando ideologias contraditórias no seu discurso

individual — mas representando nesse discurso um percurso marcado pela coerência.

A ideologia diretamente expressiva é uma expressão, enquanto a ideologia inversamente

expressiva é uma  representação: a representação é a expressão invertida de uma prática mas que

ainda assim a expressa, pois a expressão invertida de uma prática continua sendo uma expressão

dessa prática.

Só aí, na representação de si, por meio da qual o indivíduo recolhe os fragmentos de

ideologias que ele foi mimetizando e os unifica num discurso tendendo à coerência, só aí é o indivíduo
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sujeito. E mais: o indivíduo não produz expressões, apenas as unifica. Toda instituição expressa a si

mesma ideologicamente: a expressão ideológica é uma dinâmica institucional, coletiva. Toda instituição

se expressa pelo menos esteticamente: “não há prática que não se expresse de uma maneira e essa

maneira é a estética (ibid., p. 49)”.

Não significa que os discursos produzidos pelos indivíduos não sejam importantes, mas

eles  estão  sempre  marcados  por  comportamentos  práticos  e  ideológicos  alheios  aos  indivíduos

enquanto  tal.  E  apenas  quando  a  coletividade,  por  iniciativa  da  própria  coletividade,  assimila os

discursos individuais, apenas aí é que os discursos individuais se materializam em práticas sociais.

Como coloca Rodrigo Oliveira de Araújo (2011, p. 184),

[...]  não  significa  dizer  que  o  trabalho  intelectual  de  criação  de  representações  sobre  o
mundo não tenha uma função prática.  Significa dizer  que [tais  representações] enquanto
ideologias só contribuem para a prática na medida em que se unem em práticas previamente
existentes.  Se  não  há  prática  que  a  engendre,  a  ideologia  se  transforma  em  simples
encenação.

Mas mesmo aí os discursos individuais  — como veremos abaixo, no que se refere às

vanguardas, massas, intelectuais e públicos — correspondem a enunciações de estruturas sociais já

percorridas, que o indivíduo manipula criativamente. E aí os indivíduos podem enunciar formas de

realização  já  dominantes  de  uma  dada  prática  ou  formas  de  realização  mantidas  em  estado  de

congelamento.

As coletividades podem ficar  à mercê de decisões discricionárias de indivíduos, como

ocorre nas autocracias, mas aí o poder pessoal não é mais que o resultado de um complexo processo

que  remete  às  práticas  de  diversas  instituições,  processo  este  que  converte  um  indivíduo  numa

instituição, anulando-lhe por aí a individualidade.

Que o leitor não confunda a utilização desse conceito, mimetização, com uma leitura que

reduz ou anula a criatividade dos indivíduos. Bernardo não nega a criatividade dos indivíduos. Nega

que eles sejam capazes de criar  como indivíduos instituições.  Mas do ponto de vista ideológico a

criatividade existe, mesmo porque, sendo o percurso de cada indivíduo totalmente singular, suas ideias

sempre guardarão singularidades com relação às dos demais.

Se tomamos como objeto a história de um indivíduo, interessa-nos analisar o seu percurso

por  práticas  (primárias e  secundárias)  e  campos,  bem como a unificação das  expressões dessas

práticas e desses campos no seu discurso.

Mas o que é de fato a prática? O que é uma instituição?

“A prática  é  a  inter-relação  sujeito-sujeito  (entre  elementos  institucionais)  e  a  relação
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sujeito-objeto (da esfera das instituições com a da natureza) (ibid., p. 17)”. A natureza ou o  objeto é

“todo o existente que não se reproduz numa existência exterior a si (ibid., p. 15)”. Já a “realidade não-

natural”, esta existe “sobre meios exteriores”: “a existência social se reproduz num existente exterior a

si (ibid., p. 16)”. A existência social é portanto “um processo permanente de criação de instituições

(ibid., p. 16)”. É a sociedade humana existindo por sobre meios exteriores à natureza biológica do

humano: é o trabalho. Como escrevem Marx e Engels (2007, p. 32-33):

devemos começar  por  constatar  o  primeiro  pressuposto  de toda a  existência  humana e
também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar
em condições de viver para poder “fazer história”. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo,
de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é,
pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria
vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a
história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada
hora, simplesmente para manter os homens vivos.

As  práticas  primárias  (classes  sociais)  são  justamente  aquelas  que  estruturam  a

sociedade em dois polos: o primeiro é a produção dos meios necessários à reprodução de todas as

práticas, de todas as instituições, não necessariamente bens materiais. O segundo é a apropriação de

parte  desses  meios,  podendo  o(s)  polo(s)  apropriador(es)  estabelecer(em)  ou  não  o  quadro

organizativo do polo produtor (no caso do capitalismo o polo apropriador — enquanto princípio geral de

hetero-organização da classe  trabalhadora  — estabelece  o  quadro  organizativo  do  polo  produtor).

“Apropriação” e “exploração” são sinônimos.

As práticas secundárias (grupos sociais) decorrem de uma prática primária (classe social)

na medida em que esta pratica a si mesma contra a(s) restante(s). É projetando-se contra a(s) outra(s)

classe(s)  que cada classe vai  dando origem, de acordo com as circunstâncias,  aos mais diversos

grupos sociais. Estes seguem em cada classe o modelo inerente a essa classe, e ao mesmo tempo

exercem uma influência concreta sobre esse modelo, sem contudo alterá-lo na essência.

A função dos grupos sociais é proceder à especificação crescente de uma classe social

em relação às demais: “quanto mais uma prática se desenvolve em novas práticas contraditórias, tanto

mais precisa é a sua definição de si própria. [...] esse caráter de contraditoriedade exige a produção

permanente de práticas cujo objetivo único é o de uma especificação crescente (ibid.,  p. 19)”. Por

exemplo: a burguesia, tendo em vista diferenciar-se da classe trabalhadora, preferirá construir para si

condomínios fechados do que instalar-se em favelas; nesse caso o condomínio fechado será um grupo

social especificador da burguesia.

Uma classe social produz grupos sociais em duas direções: relação-de-negação (ruptura
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com a(s) outra(s) classe(s) ou cisão) e negação-em-relação (conservação da relação com a(s) outra(s)

classe(s), mas mantendo-se em “oposição” a ela(s)). Dentro de cada classe existe uma luta interna

entre os grupos sociais que a especificam, uns no sentido da cisão e outros no sentido da oposição. É

uma disputa em torno da forma de realização dominante daquela classe. Além do mais, o mesmo tipo

de disputa existe internamente a todos os grupos sociais. A instituição (classe ou grupo social) é a

determinante estrutural,  e  ela  dá  origem  a  várias  instituições  que,  conseguindo  afirmar-se  como

dominantes,  determinam a  forma  de  realização  dominante  de  suas  leis  internas.  Por  exemplo:  o

sindicalismo “pelego”, conseguindo afastar da luta proletária a perspectiva da ruptura social, pode se

tornar a forma de realização dominante da classe trabalhadora no sentido da oposição, enquanto que

os  conselhos  operários,  conseguindo  afastar  a  perspectiva  conciliadora  do  sindicalismo  “pelego”,

podem se tornar a forma de realização dominante do proletariado no sentido da ruptura social, da

cisão.

A luta interna a uma classe social entre os grupos que a compõem (e uma classe social,

tal  como  um grupo  social,  pode  dar  origem a  infinitos  grupos sociais,  todos  sujeitos  às  mesmas

determinações, ao mesmo modelo) é chamada por Bernardo de campo relacionante, enquanto que a

luta entre grupos sociais de diferentes classes é chamada de campo integrador. O campo integrador é

“integrador”  porque  os  grupos  sociais,  projetando-se  uns  contra  os  outros,  acabam  “partilhando

aspectos de práticas”. Por exemplo: tanto a classe trabalhadora quanto a burguesia, dependendo do

contexto, recorrem à greve como forma de luta. No caso da burguesia existem os lockouts: em agosto

de 1920 a Alfa Romeo realizou um lockout contra os operários da empresa. Vivia-se então uma onda

de greves e ocupações de fábricas na Itália (TRUDELL, 2007).

Um campo não é uma instituição, pois não dá origem a novas instituições: o campo é um

choque entre instituições. O percurso pelos campos leva a que o indivíduo oscile entre grupos sociais e

entre classes sociais, pois nos campos o indivíduo toma contato com grupos sociais de uma mesma

classe e de classes diferentes. Seja como for, são os choques entre os grupos sociais que projetam os

indivíduos numa ou noutra  direção:  seu percurso segue o padrão do  movimento browniano.  Essa

projeção dos indivíduos de um lado para outro pode ser entendida também de outro modo, como

atração:  dependendo  do  contexto  das  lutas  sociais,  os  percursos  são  atraídos  por  determinadas

instituições e campos.

Na medida em que a sociedade se desagrega, acentuando-se a relação-de-negação, os

percursos tendem a atravessar apenas as instituições resultantes de uma única classe, evitando os

campos.  Na  medida  em que a  sociedade  se  conserva,  acentuando-se  a  negação-em-relação,  os
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percursos tendem a atravessar instituições resultantes de várias classes, além dos campos.

Um indivíduo faz parte de uma classe ou de outra, de um grupo social ou de outro, a

depender da frequência com que ele percorre certos grupos sociais e campos. E mais: a frequência do

percurso por certas instituições é o que determina a hierarquização de  nomenclaturas e de  lógicas,

significados e  sentidos,  no discurso individual.  Quanto maior  é  a  frequência  do percurso por  uma

instituição,  tanto  maior  será  a  predominância  da  nomenclatura  e  da  lógica  produzidas  por  essa

instituição, e vice-versa.

Os campos são muito importantes para as reflexões que permearão toda esta dissertação,

pois é sobretudo por meio dos campos que as práticas de uma classe e de outra, de grupos sociais

originários de classes antagônicas, de campos políticos opostos, se entrecruzam; e que as ideologias

transitam de uma classe a outra, de um grupo social a outro grupo antagônico, de um campo político a

outro campo antagônico. É por meio dos campos por exemplo que os indivíduos e as ideias transitam

entre a esquerda e a direita. É também por meio dos campos que as ideias e práticas da esquerda e da

direita mesclam-se, por meio deles que se desenvolvem comunidades práticas e ideológicas entre

classes e grupos sociais antagônicos.

Nesse modelo os indivíduos podem ocupar quatro posições diferentes, as de vanguarda,

massa, intelectual e público.

Vanguarda é o indivíduo que primeiro  percorre  uma prática ou campo e que primeiro

unifica no seu discurso a expressão ideológica daquela prática ou campo, expressão ideológica esta

unificada sob a forma da representação. As massas por sua vez são os indivíduos que assimilam os

discursos das vanguardas relativos a certas práticas e campos. O indivíduo-vanguarda é o primeiro a

emitir um sinal. O sinal é uma indicação de correspondência momentânea entre percursos individuais,

uma primeira manifestação discursiva de determinada comunidade prática. Os indivíduos podem ser

vanguarda num momento e massa noutro.

O  intelectual se  define  como um indivíduo  que  percorre  instituições  dominantes,  sem

todavia percorrer as determinações dessas dominantes. E o público de cada intelectual se define por

indivíduos  que  percorrem  tanto  as  instituições  dominantes  quanto  as  determinações  dessas

dominantes, e que ao mesmo tempo assimilam o discurso do intelectual.

O percurso que passa apenas pela dominante sem passar também pelas determinações

dessa dominante define o intelectual como alguém que tem um certo distanciamento relativamente às

lutas que resultam na forma de realização dominante da estrutura percorrida. É isso que lhe confere

um certo distanciamento crítico diante das práticas que fundamentam em última instância a instituição
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por ele percorrida. Um exemplo: Lenin no exílio tomava contato com as práticas dos bolcheviques

quando  do  início  da  Revolução  Russa  de  1917,  mas  não  participava  ainda  diretamente  dos

acontecimentos,  tendo  sido  esse  distanciamento  que  o  permitiu  criticar  a  forma  de  atuação  dos

bolcheviques no início da revolução e propor ajustes, corporificados nas famosas Teses de Abril. Lenin

era nesse caso um intelectual produtor de discursos sobre a atuação prática dos bolcheviques naquele

momento.  A partir  do  momento  em  que  os  bolcheviques  assimilaram  as  Teses  de  Abril,  eles  se

tornaram o seu público.

O intelectual não toma parte diretamente na luta entre grupos sociais que seleciona a

forma de realização dominante de um grupo social, nem na luta entre grupos sociais que seleciona a

forma de realização dominante de uma classe social. Ele toma contato com a forma de realização

dominante já selecionada, e o distanciamento em relação ao processo de luta proporciona-lhe por

vezes uma visão mais acurada dos processos em curso. O historiador,  quando escreve história,  é

essencialmente um intelectual: as estruturas que ele percorre foram já moldadas pelos seres humanos

do passado, e ele tenta pensar sobre elas.

Voltando à questão das nomenclaturas e das lógicas: são as relações sociais que dão

significado e sentido às ideias. Cada instituição fornece uma nomenclatura de si mesma, o quadro

conceitual  através  do qual  se expressa.  E fornece ainda o modelo  que preside à articulação dos

conceitos contidos na nomenclatura: esse modelo é a lógica. É esse modelo que dá sentido a cada

ideia, enquanto que a nomenclatura fornece os significados dessas ideias. Trata-se da dialética entre

conteúdo e forma: a nomenclatura fornecendo conteúdos e a lógica dando-lhes uma forma particular.

Assim,  a  análise  dos  discursos  revela-se  importantíssima,  pois  a  mudança  da  nomenclatura

predominante num discurso individual, bem como a mudança da lógica que preside à utilização dessa

nomenclatura, pode revelar mudanças de percurso esclarecedoras (por exemplo: a maior frequência de

expressões como “povo” num discurso individual, em substituição a expressões como “classe”; ou a

maior  frequência  de  expressões  como  “libertação  nacional”,  em  substituição  a  expressões  como

“revolução proletária”).

Além dos campos acima mencionados existe também um outro: a produção é também um

campo, pois é o plano em que se chocam as práticas primárias e onde uma prática primária produz os

meios necessários à existência de todas as práticas sociais.  É onde,  pois,  ocorre a exploração:  a

exploração, é claro, não se dá sem choques entre instituições contrárias umas às outras. Bernardo

chama o campo da produção de campo comum.

A expressão ideológica de uma classe é contraditória e autorreflexiva: contraditória porque
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toda instituição se define por negação da(s) outra(s), sendo portanto a existência de uma classe uma

existência-por-negação, e autorreflexiva porque a ideologia que expressa uma classe é a expressão

dessa classe por si mesma, o reflexo ideológico da prática dessa classe. A expressão ideológica da

classe corresponde à sua nomenclatura e à sua lógica.

Já  a  expressão  ideológica  do  grupo  social  é  contraditória,  referencial  e

pseudoautorreflexiva:  contraditória  porque  um  grupo  social  define-se  por  negação  do(s)  outro(s),

referencial  porque  ela  se  insere  no  axioma  constituído  pela  expressão  da  matriz  (a  classe)  e

pseudoautorreflexiva porque o grupo social não se reflete a si mesmo mas à classe. Na expressão

ideológica dos grupos sociais articulam-se uma nomenclatura e uma lógica emprestada à classe. A

expressão ideológica dos grupos sociais não é autoafirmação, mas especificação de um conjunto de

significados e  sentidos  emprestados:  o  grupo  social  representa  não  apenas uma possibilidade  de

desenvolvimento  prático  da  classe  mas  também  uma  possibilidade  de  expressão  da  classe  nos

próprios termos da classe. Essa articulação especificadora de significados e sentidos é o ritual. Como

uma classe produz vários grupos que produzem vários outros grupos, cada grupo de uma mesma

linhagem refere-se  ao  imediatamente  anterior  quando se  vai  expressar  e  assim  por  diante,  todos

referindo-se na verdade à classe, que estabelece o modelo de todos.

A expressão ideológica do campo da produção é a naturalização da tecnologia, entendida

a tecnologia como o modo como se organizam as técnicas, que são os instrumentos dos quais decorre

a produção dos meios necessários à produção e à reprodução de todas as práticas. Se a produção se

realiza como negação da cisão, então a expressão ideológica do campo comum é a naturalização da

tecnologia.  E  essa  naturalização  se  desdobra  na  expressão  ideológica  do  campo  da  prática  da

sociedade sobre  a  natureza,  um outro  campo,  apresentando-se  uma determinada prática  sobre  a

natureza,  a  de  uma  sociedade  historicamente  específica,  como  a  única  possível,  e  se  desdobra

também na expressão ideológica dos campos integradores, que reforçam na prática a negação da

cisão e reforçam na ideologia a naturalização da ordem da produção.

Colocando de outro modo: uma classe vai estabelecendo na luta contra a(s) outra(s) um

universo de significados e sentidos,  mas vai  ao mesmo tempo se desdobrando em vários  grupos

sociais  especificadores  dela  mesma  e  que  desenvolvem  o  seu  modelo,  os  quais  vão  também

desenvolvendo o seu universo de significados e sentidos por meio dos mais diversos rituais; se as

classes e os grupos sociais  não desenvolvem sua luta  no sentido da ruptura,  o modo como elas

convivem e se relacionam contraditoriamente é expresso ideologicamente como natural e eterno; e se

a sociedade não se transforma na sua totalidade, o modo como ela se relaciona com a natureza
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aparece também como natural  e eterno. Tudo no entanto  muda quando a sociedade se rompe, a

negação-em-relação é suprimida e novas formas de organização da produção são então vislumbradas,

da  mesma forma  que  um novo  tipo  de  interação  do  homem  com  a  natureza:  a  naturalização  é

superada, um novo tipo de sociedade e de relação com a natureza se constitui.

Mas  quais  são  as  classes  sociais  no  capitalismo,  segundo  João  Bernardo?  E  como

Bernardo encara a questão do Estado?

Nos referimos acima ao fato de que no capitalismo o polo apropriador fornece o quadro

organizativo do polo produtor,  ou seja, as classes exploradoras fornecem o quadro organizativo da

classe explorada. Segundo Bernardo, “o Estado capitalista não é – ou só é acessoriamente – uma

instituição colocada acima das demais; ele é um princípio de organização geral das instituições, que as

domina por dentro, fixando-lhes as regras da sua constituição íntima (BERNARDO, 2005)”. Sendo o

princípio  geral  de organização das  instituições,  o  proletariado acaba se organizando em maior  ou

menor medida consoante o modelo geral fornecido pelo Estado (seja na sua variante ampla, seja na

sua variante restrita), que não passa de um modelo geral fornecido pelas classes dominantes.

O Estado Restrito “inclui apenas o aparelho político reconhecido juridicamente, e tal como

é  definido  pelas  Constituições  dos  vários  países,  ou  seja,  governo,  parlamento  e  tribunais

(BERNARDO, 1998a, p. 41)”. Já o  Estado Amplo “inclui todas as formas organizadas do poder das

classes dominantes. As empresas são o principal lugar de exercício do poder dos capitalistas sobre os

trabalhadores, e o principal lugar de contestação desse poder (ibid., p. 41)”. Tanto o Estado Restrito

quanto o Estado Amplo possuem ramificações na estrutura econômica. Se o Estado Amplo representa

as próprias empresas particulares e outras formas privadas de organização das classes capitalistas —

entidades  patronais  as  mais  diversas  — o  Estado  Restrito  não  deixa  de  exercer  um  papel

economicamente  produtivo,  visto  ser  ele  a  instituição  reguladora  da  concorrência  intercapitalista

através do estabelecimento e do gerenciamento das Condições Gerais de Produção.

Como o  Estado  regula  a  concorrência  intercapitalista?  Determinando  quais  empresas

particulares  se  vão beneficiar  de modo privilegiado do desenvolvimento  das  Condições Gerais  de

Produção, e determinando assim quais delas se vão apropriar de uma quantidade maior da mais-valia

global produzida pela classe trabalhadora. Segundo Bernardo, as Condições Gerais de Produção são

“todas as infraestruturas, não só materiais, mas ainda sociais e culturais, indispensáveis para que o

capitalismo exista e se expanda, e que vigoram num âmbito superior ao da empresa particularmente

considerada (BERNARDO, 2000, p. 12)”.

Entre as Condições Gerais de Produção incluem-se meios de comunicação, sistemas de
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ensino, legislação repressiva e legislação social,  infraestrutura de transporte, instituições bancárias

centralizadas responsáveis  pela emissão monetária e pela organização do crédito,  organização da

exploração de fontes de energia, entre outras infraestruturas que possibilitam a integração tecnológica

das  empresas  (BERNARDO,  1979,  p.  21-25).  Uma  síntese  mais  detalhada  dos  vários  tipos  de

Condições Gerais de Produção pode ser encontrada em Bernardo (2009, p. 173-175).

Os  capitalistas  conseguem  produzir  bens  abaixo  do  tempo  socialmente  necessário  à

produção desses bens, realizando assim maiores lucros, se conseguem fazer com que as Condições

Gerais de Produção, em geral estabelecidas pelo Estado, beneficiem suas empresas em detrimento

das demais: trata-se de uma concorrência intercapitalista no âmbito da produção, não do mercado

(BERNARDO,  1998a,  p.  27-31).  Conseguir  que  o  Estado  construa  uma  estrada  aqui  e  não  ali,

conseguir que ele subsidie um tipo de insumo e não outro, tudo isso faz parte do processo de pressão

das empresas por sobre o Estado, processo este que determina a concorrência na produção.

Já as classes sociais no capitalismo são três: o proletariado, a burguesia e os gestores ou

tecnocratas.  A definição  das  classes  no  capitalismo  depende  da  definição  do  modo  de  produção

capitalista. O capitalismo ou modo de produção capitalista é “o único sistema econômico que assenta

na produção de mercadorias, ou seja, onde os bens são produzidos com a finalidade única da sua

venda”, e como inexiste sem o mercado é também “o primeiro [modo de produção] em que não pode

falar-se de uma verdadeira independência entre as unidades de produção, não só numa perspectiva

estritamente econômica, mas igualmente sob o ponto de vista tecnológico (BERNARDO, 1979, p. 20)”.

É por isso que o capitalismo depende das Condições Gerais de Produção acima referidas.

Nesse sistema econômico desenvolvem-se portanto três classes: a dos proletários, que

são produtores que nada possuem além da força de trabalho e que, não detendo meios de produção

para subsistência, têm de recorrer ao mercado enquanto consumidores, o que por sua vez os obriga ao

trabalho assalariado (ibid., p. 25-35). Já a burguesia se define como a classe dos proprietários das

unidades particulares de produção, propriedade esta de caráter  individual,  vitalício e transmissível,

enquanto os gestores se definem como uma classe vinculada à apropriação coletiva da mais-valia em

empresas  estatais,  privadas  e  outras  instituições,  e  também  relacionada  à  integração  econômica

(BERNARDO, 1998a, p. 51-52).

A burguesia representa a “parcelização das empresas, a privatização da propriedade do

capital”, e os gestores  — pelo menos de início, antes de surgirem também no âmbito das unidades

particulares de produção — consubstanciam a “integração econômica entre as unidades de produção,

as  condições  gerais  de  produção  (BERNARDO,  1979,  p.  37)”.  As  funções  dos  gestores  são
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predominantemente organizacionais, “na união entre os vários processos particulares de fabrico (e,

posteriormente,  na  própria  organização  interna  de  cada  um  desses  processos)  e,  portanto,  na

orquestração do capitalismo como um todo (ibid., p. 37)”.

O trecho acima,  quando se refere  à  “união entre  os vários processos particulares de

fabrico”, refere-se ao papel dos gestores no desenvolvimento das Condições Gerais de Produção, e

quando  se  refere  à  “organização  interna  de  cada  um desses  processos”  refere-se  ao  papel  dos

gestores  nas  empresas  modernas,  marcadas  pelo  “predomínio  crescente  da  forma  de  sociedade

anônima”, pelo “poder de decisão cada vez maior de seus administradores” e pela “postura cada vez

mais passiva dos acionista (BERLE, 1984, p. 4)”.

Enfim,  nas  páginas  que  se  seguem  analisaremos  o  percurso  de  Mário  Pedrosa  por

classes  e  grupos  sociais,  bem  como  por  campos,  analisando  ainda  os  discursos  resultantes  da

unificação pelo autor de expressões ideológicas de classes e grupos sociais os mais diversos, bem

como de campos. A análise desse percurso, que partirá da década de 1920 e chegará na década de

1960, nos permitirá também enquadrar o autor, de acordo com as circunstâncias, nas categorias de

vanguarda, massa, intelectual e público, referentes às funções desempenhadas pelo autor na esfera da

ideologia, constatando ainda quais práticas e campos foram por ele atravessados em cada conjuntura

com maior frequência, o que nos permitirá situá-lo na classe dos proletários, dos burgueses ou dos

gestores (e ora numa ou noutra classe), identificando as funções desempenhadas pelo autor na esfera

da prática no decorrer da sua trajetória.

Porém  será  preciso  primeiro  discutir  rapidamente  a  questão  do  nacionalismo  e  do

internacionalismo na esquerda.

3. O nacionalismo na esquerda

Segundo Perry Anderson (2005, p. 17), o nacionalismo moderno surge no contexto das

revoluções antiabsolutistas: nesse contexto forja-se o conceito de nação como coletividade popular.

Por meio desse conceito as elites que combatiam o absolutismo tornavam-se capazes de mobilizar as

massas populares, compostas principalmente por artesãos e agricultores. Mais tarde, no contexto do

Congresso de Viena e da Santa Aliança, surge uma outra modalidade de nacionalismo, “expressão da

aspiração  das  classes  proprietárias  em formar  seu  próprio  Estado  em um mundo cada  vez  mais

dominado pela Revolução Industrial, mas no qual elas se encontravam em zonas menos desenvolvidas

que  o  epicentro  britânico  ou  seus  arredores  (ibid.,  p.  19)”.  É  esse  nacionalismo  das  classes
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proprietárias de áreas menos desenvolvidas da Europa que constituirá para Anderson o “fermento”

para as revoluções de 1848.

A questão é que esse nacionalismo gerou grandes repercussões não apenas nas disputas

entre classes dominantes mas também nos movimentos da classe trabalhadora que vinham tomando

forma. Daí resulta que as principais matrizes do pensamento revolucionário dos séculos XIX e XX, o

marxismo  e  o  anarquismo,  foram  desde  o  princípio  marcadas  pelo  nacionalismo,  embora  ambas

tenham desenvolvido também desde o princípio um classismo e um internacionalismo autênticos. Os

fundadores das principais tradições revolucionárias dos séculos XIX e XX não eram portanto pessoas

livres  de  contradições.  Eles  foram,  tanto  quanto  o  mundo  em  que  viveram,  marcados  pelas

contradições que tinham por eixo os conflitos de classe e por aquelas que tinham por eixo as nações

como coletividades populares e os Estados nacionais.

Apesar do apelo à união dos proletários de todos os países, a definição que Marx dá a

essa união é  “negativa”  “na medida em que sua manifestação  positiva  resta  sempre  por  nascer”,

escreve René Galissot (1984, p. 173). O internacionalismo permanece relativamente indefinido, sempre

postergado,  mas  quanto  às  questões  nacionais  Marx  e  Engels  são  bastante  eloquentes.  Ambos,

continua o autor, “tomam o partido desta ou daquela nacionalidade e até a favor ou contra a sua própria

existência (ibid., p. 174)”. As aspirações nacionais preferidas por ambos eram as que se projetavam

contra a Rússia, “a potência contrarrevolucionária por excelência (ibid., p. 174)”.

No contexto das Revoluções de 1848 Marx e Engels desenvolvem uma estreita ligação

com o movimento nacional-democrático europeu, do que resulta o comprometimento de ambos no

âmbito da Primeira Internacional com as causas irlandesa e polonesa: “[...] o jovem marxismo, que se

expressa ainda em nome de um proletariado algo filosófico, busca conjugar movimento operário, que

vem evidentemente em primeiro lugar, e movimento nacional (ibid., p. 178-179)”. Marx teria inclusive,

entusiasmado pela Polônia e compartilhando da paixão democrática das associações de emigrados de

Londres, Paris e Bruxelas, privilegiado em Colônia a adesão à Associação Democrática em detrimento

da Liga dos Comunistas (ibid.,  p. 179).  E na  Neue Rheinische Zeitung Marx e Engels tomavam o

partido das insurreições nacionais da Europa central contra a Rússia, manifestando-se em favor da

restauração da Polônia, da conservação da Áustria em prejuízo dos tchecos, da Hungria em prejuízo

dos croatas e chegando a desejar o desaparecimento das nacionalidades eslavas meridionais,  “há

séculos  arrastadas  a  reboque  pela  história  contra  sua  vontade,  […]  necessariamente

contrarrevolucionárias (MARX; ENGELS apud GALISSOT, 1984, p. 179)”. Os autores demonstravam

um  desprezo  violento  pelo  pan-eslavismo,  afirmando  que  o  pan-eslavismo  “em  sua  tendência
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fundamental, está voltado contra os elementos revolucionários da Áustria e é, portanto, reacionário a

priori (MARX; ENGELS apud GALISSOT, 1984, p. 179)”.

Isso significa que os autores não se voltavam unicamente contra o poder estatal russo.

Voltavam-se  contra  as  aspirações  de  libertação  nacional  de  povos  considerados  a  priori

contrarrevolucionários, povos situados na área de poder e influência da Rússia. Dois pesos e duas

medidas.  Enquanto  louvavam  as  revoluções  de  libertação  nacional  dos  povos  que  comporiam  a

“Grande Alemanha”, os autores desprezavam as mesmas aspirações dos povos eslavos e de outros

povos.  Engels  chega  a  distinguir  entre  as  “grandes  nações  históricas”,  a  França,  a  Espanha,  a

Escandinávia,  a  Inglaterra,  a  Itália,  a  Polônia,  a  Alemanha e  a  Hungria,  nações “indubitavelmente

'vitais'”,  e  os  povos  “sem  história”,  povos  que  perderam  sua  “vitalidade  política”,  nacionalidades

“moribundas”,  “naturais”,  “camponesas”,  “bárbaras”,  “relíquias  de  povos”,  “vestígios  etnográficos”,

“instrumentos  principais  dos  contrarrevolucionários”  (ENGELS apud GALISSOT,  1984,  p.  179-180).

Segundo João Bernardo, “[...] os povos desprovidos de Estado, de acordo com as concepções dos dois

amigos, não eram dignos de ser reconhecidos como nações (BERNARDO, 1998b, p. 161)”.

Bakunin  por  sua  vez  também  se  referia  a  certas  nacionalidades  atribuindo-lhes

propriedades revolucionárias, fazendo alusão no Congresso de Praga de 1848 — um congresso pan-

eslavista — aos eslavos como “os escravos da terra”, exaltando o seu direito “natural” à existência e à

insurreição (BAKUNIN apud GALISSOT, 1984, p. 180). Na verdade, segundo João Bernardo (2015, p.

517),

na polêmica vitalícia que confrontou Bakunin com Marx e Engels torna-se difícil discernir se o
tema principal é a hostilidade que opunha as versões libertária e autoritária do socialismo, ou
o antagonismo entre a eslavofilia de um e o germanismo dos outros, ou a opção entre o
campesinato e o operariado urbano como base social dos processos revolucionários.

O nacionalismo de Marx e Engels, a sua aspiração a uma “Grande Alemanha”, estava

intimamente relacionado à sua concepção de socialismo. Trata-se de um socialismo autoritário, que

não pode existir sem privilegiar o quadro da nação “já que considera o Estado como o instrumento

principal  das  transformações  sociais,  e  a  nação  é  precisamente  a  área  de  poder  do  Estado

(BERNARDO, 1998b, p. 166)”. Contra essa versão autoritária de socialismo Bakunin apresentava uma

concepção baseada na população rural, que “só podia supor uma política democrática e coletivista, de

acordo com as  características  atribuídas às comunidades de aldeia  (BERNARDO, 2015,  p.  517)”.

Mesmo assim Bakunin tinha em comum com Marx e Engels a formulação do problema em termos

nacionais.
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Outra variante de socialismo antiautoritário no seio da Primeira Internacional,  segundo

Bernardo (1998b, p. 158),  foi  a encabeçada por Louis-Eugène Varlin,  que defendia e promovia na

prática  uma  estratégia  que  estimulava  os  trabalhadores  a  controlarem  eles  mesmos  suas

organizações, numa preparação para gerir mais à frente a economia e exercer controle sobre toda a

sociedade.

Varlin explicaria num artigo publicado antes da Comuna de Paris que eram as relações de

trabalho que deveriam ser transformadas para que a política socialista não desse lugar a novas formas

de opressão. A base social da edificação da nova sociedade correspondia para Varlin às sociedades

operárias, que “têm já a enorme vantagem de habituar os homens à vida em sociedade, preparando-os

assim para uma organização social mais ampla” e que “formam os elementos naturais da construção

social do futuro”, podendo se “transformar facilmente em associações de produtores (VARLIN apud

BERNARDO, 1998b, p. 158-159)”. Assim, Varlin se opunha explicitamente a um “Estado centralizador

(VARLIN apud BERNARDO, 1998b, p. 158)”.

Essa contradição permaneceu por muito tempo  — na verdade permanece até hoje  —

condenando  os  movimentos  dos  trabalhadores  a  confinarem-se  em  fronteiras  nacionais,  adiando

continuamente o desenvolvimento do internacionalismo proletário. “O Estado nacional, implicitamente

aceito desde o princípio, afirma-se cada vez mais, a ponto de servir como base para a formação da

Segunda  Internacional,  constituída  por  partidos  reconhecidos  no  quadro  dos  Estados  existentes”,

escreve Galissot, “e isto em condições tais que estabelecem, quase definitivamente, a organização e a

estratégia  do  movimento operário  (GALISSOT,  1984,  p.  178)”.  E  mesmo para além do  âmbito  da

Segunda Internacional a questão nacional continuou a impor-se, porque “as revoluções com finalidade

socialista que triunfaram realizaram-se somente num âmbito de guerra internacional e de revoluções

nacionais, ao passo que o curso da história mundial foi marcado por grandes choques nacionalistas

(ibid., p. 175)”.

Segundo  Galissot,  depois  da  derrota  em  1848  Marx  e  Engels  tentam  afastar-se  do

nacionalismo, como numa mensagem dirigida à Liga dos Comunistas em 1850 na qual Marx e Engels

incitavam à  vigilância  contra  os  “pequenos burgueses democráticos”  e  à  reconstituição  do  partido

operário, “o mais organizado, [...] o mais possível independente”, para

tornar permanente a revolução até que todas as classes mais ou menos possuidoras sejam
expulsas do poder, até que o proletariado conquiste o poder do Estado, até que a associação
dos proletários, não só em um país, mas em todos os países dominantes do mundo, se
desenvolva  ao  ponto  em  que  [...]  pelo  menos  as  forças  produtivas  decisivas  estejam
concentradas nas mãos dos proletários (MARX; ENGELS apud GALISSOT, 1984, p. 181).
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Ao  mesmo tempo  em que  uma  política  de  classe  “o  mais  possível  independente”  é

preconizada, o Estado nacional continua a ser o objeto de desejo e se verifica uma distinção entre

países dominantes e não dominantes. Outra distinção entre nações “vitais” e nações “moribundas”?

João  Bernardo  menciona  outro  caso  de  desprezo  de  Engels  por  determinadas

nacionalidades:  trata-se do apoio  manifesto  por  Engels  em 1949 ao  expansionismo americano  no

México, que levou à perda da Califórnia do México para os Estados Unidos na guerra de 1846-1847.

Engels (apud BERNARDO, 2015, p. 521) escreveria, polemizando com Bakunin:

será  porventura  alguma  desgraça  que  tenham  tomado  a  magnífica  Califórnia  a  esses
mandriões mexicanos, que não souberam fazer nada com ela? Que os enérgicos yankees
multipliquem os  meios  de  circulação  graças  à  rápida  exploração  das  minas  de ouro  ali
existentes, concentrem em poucos anos uma população densa e um amplo comércio nas
partes mais adequadas da costa do Pacífico, criem grandes cidades, inaugurem serviços de
navios a vapor,  construam uma via  férrea de Nova Iorque até São Francisco,  abrindo à
civilização o Oceano Pacífico, e pela terceira vez na história deem uma nova direção ao
comércio  mundial?  Talvez  com  isso  fique  prejudicada  a  “independência”  de  alguns
californianos e texanos de origem espanhola e sejam violados aqui ou ali outros postulados
morais, mas que peso tem isso em comparação com tais fatos de transcendência histórica
mundial?

Novamente dois pesos e duas medidas: alguns povos têm direito à independência e ao

nacionalismo, outros não.

O raciocínio de Engels estava à época bastante distorcido, já que não foram empresários

capitalistas que se apossaram de partes do território mexicano, mas uma parcela da elite escravocrata

sulista americana (BERNARDO, 2015, p. 521-522). O entusiasmo de Engels é tão perturbador quanto

os relatos sobre o tratamento dispensado aos mexicanos citados por Victor G. Kiernan (2009, p. 50),

um deles dizendo que: “considerando os 'mexicanos' como pertencentes à mesma classe social que

seus próprios escravos negros, eles os roubavam e maltratavam, além de abusar das mulheres, muitas

vezes na presença de pais e esposos, que eram amarrados e chicoteados por tentar interferir nessas

diversões da cavalaria”. Eis os “postulados morais” que para Engels poderiam ser violados aqui e ali.

Pode-se argumentar que Engels não teve acesso ao relato acima, publicado em Londres em 1857,

mas Engels era tudo menos ingênuo.

Ainda  que  Engels  tentasse  na  década  de  1880  se  desvencilhar  dos  movimentos

nacionalistas,  escrevendo  numa carta  a  Bernstein  que  “por  termos  passado,  antes  de  tudo,  pelo

liberalismo  e  pelo  radicalismo,  nossas  simpatias  foram  ganhas  originalmente  por  todas 1 as

nacionalidades oprimidas, e sei bem quanto tempo e quanto estudo empreguei para me livrar disto em

1 Já vimos que nem todas.
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definitivo”, na mesma carta Engels afirmava que “devemos colaborar para a libertação do proletariado

da Europa ocidental, e tudo deve ser subordinado a este objetivo. Por mais que sejam interessantes os

eslavos dos Balcãs, etc., podem ir para o diabo, se o seu esforço de libertação entrar em conflito com o

interesse do proletariado (ENGELS apud GALISSOT, 1984, p. 180-181)”. A carta apresenta opiniões

igualmente indecorosas sobre os alsacianos.

Ou  seja,  se  a  conquista  do  poder  de  Estado  constitui  a  meta  central  da  política

revolucionária, os revolucionários acabam partilhando de um aspecto da prática dos exploradores, que

é o da promoção do nacionalismo nos meios proletários, a promoção de uma política enquadrada em

bases  nacionais,  muito  embora  as  classes  capitalistas  desenvolvam sobretudo  hoje,  na  época  da

transnacionalização  do  capital,  uma  política  que  passa  por  cima  das  fronteiras  nacionais.  Eric

Hobsbawm (1995, p. 272) por exemplo discute a questão da economia transnacional, “um sistema de

atividades econômicas para as quais os territórios e fronteiras de Estados não constituem o esquema

operatório básico, mas apenas fatores complicadores”. Os capitalistas já não se identificam mais com

os interesses de seus governos e países, segundo o autor (ibid., p. 274). Mesmo na época em que os

capitalistas ainda se identificavam com seus governos e países, o internacionalismo capitalista se fazia

presente: Lissagaray (1976) menciona o entendimento a que chegaram Bismarck e Thiers para que o

primeiro libertasse soldados franceses aprisionados, os quais deveriam ser enviados para massacrar

os participantes da Comuna de Paris em 1871. Esse é só um exemplo mais dramático.

Um outro efeito do nacionalismo na esquerda é a apologia de determinadas políticas de

Estado,  não  importando quem as  aplica,  como a  apologia  de  Engels  à  integração  continental  da

América do Norte e à promoção do comércio mundial por parte das forças expansionistas americanas

na década de 1840.

Segundo Galissot (1984, p. 197), “não há diferença para o marxismo entre o Estado-nação

e o que Marx chama geralmente de 'sociedade moderna'”, isto é, “a sociedade capitalista, que existe

em  todos  os  países  civilizados,  mais  ou  menos  livres  de  resíduos  medievais,  mais  ou  menos

modificada pelo desenvolvimento histórico particular de cada país, mais ou menos evoluída (MARX

apud GALISSOT, 1984, p. 197)”. E na verdade é precisamente este o problema que se impõe aos

trabalhadores: o da total ruptura com o Estado e portanto com o capitalismo, e vice-versa. Mas uma

estratégia nacional e uma ideologia nacionalista não permitem. Se para Marx não há diferença entre

Estado nacional e sociedade moderna, então o internacionalismo se desenvolve simultaneamente à

superação da sociedade moderna — tal como Marx a definiu — em direção a uma sociedade marcada

por relações sociais inteiramente novas, inteiramente antagônicas. “A classe social explorada”, escreve
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Bernardo (1991, p. 30), “conjuga duas existências totais. Por uma delas, mantendo-se como classe

explorada mantém e reproduz o sistema de exploração […]. Pela outra, recusando a exploração tende

a eliminar a sociedade e, por isso, fundamenta um novo modo de existência total”, concluindo que “o

futuro possível existe no presente, implicado na revolta atual da classe social explorada”.

Mesmo Kautsky,  que havia reconhecido que conforme o capitalismo se desenvolve “o

mercado  interno  perde  importância  relativamente  ao  mercado  externo,  à  medida  que  cresce  a

dependência econômica de cada uma das nações modernas em face do exterior”, e que “à medida que

se  desenvolve  o  modo  de  produção  moderno,  aprofunda-se  a  solidariedade  internacional  dos

trabalhadores, ao passo que diminui a solidariedade nacional entre operários e capitalistas de uma

mesma nação”, afirmaria que “ao mesmo tempo, o proletariado é cada vez mais o núcleo da nação

devido ao número, à inteligência e à energia; os interesses do proletariado e os da nação continuam a

convergir  cada  vez  mais.  Uma política  hostil  à  nação,  portanto,  seria  suicida  para  o  proletariado

(KAUTSKY apud GALISSOT, 1984, p. 200)”.

Da mesma forma, outro exemplo, Clara Zetkin afirmaria em 1907 que a classe operária

deveria  “fazer  do  Estado  dos  exploradores  uma verdadeira  pátria  para  os  explorados”,  afirmando

também que o proletariado “é obrigado, antes de mais nada, a conquistar a própria pátria (ZETKIN

apud GALISSOT, 1984, p. 202)”.

E Otto Bauer ainda em 1907 escreveria que “a sociedade socialista realizará o desejo de

Fichte: tornar cada qual um participante da cultura nacional. [...] o socialismo acha o seu sentido no

acesso de todo o povo à comunidade da cultura nacional, na conquista da plena autodeterminação da

nação, na diferenciação espiritual nacional (BAUER apud GALISSOT, p. 202)”.

Mas Rosa Luxemburgo tomaria um rumo diferente: rejeitaria a organização da Segunda

Internacional  por  nacionalidades  e  a  condução da  luta  no  quadro  político  dos  Estados  existentes

(GALISSOT, 1984, p. 205). Mesmo que volta e meia declarando apoio a esta ou aquela luta nacional,

Luxemburgo temia, segundo Galissot,  “não só a paralisia da classe operária por  obra da questão

nacional [...] mas ainda a perversão do movimento operário por parte do nacionalismo (ibid., 1984, p.

207)”, e por isso denunciaria o “socialpatriotismo”, o “socialnacionalismo” e o “socialchauvinismo” no

âmbito da socialdemocracia polonesa.

Anos depois Anton Pannekoek também denunciaria o nacionalismo, afirmando que “para

nós, a nação é um episódio no processo progressivo até o infinito da evolução humana”, defendendo

ainda  a  substituição  do  Estado  “por  uma  ampla  descentralização  e  por  uma  ampla  autonomia

administrativa” e concluindo que “a unidade econômica não é nem o Estado, nem a nação, mas sim o
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mundo (PANNEKOEK apud GALISSOT, p. 237)”. Pannekoek afirmaria ainda que “o fenômeno nacional

é apenas uma ideologia burguesa, que vai desaparecer com o desenvolvimento da luta de classe. […]

Como toda ideologia burguesa, representa um obstáculo à luta de classes (ibid., p. 237)”.

Contudo,  Lenin  por  outro  lado  afirmaria  que  ao  contrário  da  burguesia,  que  “põe  em

primeiro  lugar  suas reivindicações nacionais”,  o  proletariado “subordina-as aos  seus interesses de

classe (LENIN apud GALISSOT, p. 239)”. Isso porém não resolve o problema, porque Lenin concebe a

constituição do Estado nacional como um processo correspondente a uma fase do desenvolvimento

democrático burguês pela  qual  tanto  a  Rússia  quanto outros  países  da Europa oriental  teriam de

passar: para que se chegasse à etapa socialista seria primeiro preciso desenvolver o capitalismo e o

Estado nacional. Repetindo as inclinações de Marx e Engels por Estados grandes e centralizados,

Lenin assevera que “os marxistas […] são contrários à federação e à descentralização pelo simples

motivo de que o capitalismo exige, para o seu desenvolvimento, Estados o mais possível grandes e

centralizados”, arrematando que “o proletariado consciente defenderá sempre o Estado maior. […] O

grande Estado centralizado é um imenso progresso histórico na estrada que, a partir do particularismo

medieval, conduz à futura sociedade socialista do mundo inteiro e o caminho que leva ao socialismo

não é e não pode ser diverso do que passa através deste Estado (ibid., p. 240-241)”. Era assim que

Lenin colocava a questão do Estado e da nação antes da Primeira Guerra.

Trotsky  não  ficaria  de  fora,  e  no  livro  A Revolução  Permanente,  publicado  em 1930,

definiria a “revolução permanente” como

uma  revolução  que  reúne  as  massas  oprimidas  das  cidades  e  do  campo  em torno  do
proletariado organizado em Sovietes,  […] uma revolução nacional  que faz o proletariado
subir ao poder e, por isso mesmo, abre a possibilidade de um transcrecimento da revolução
democrática em revolução socialista. A revolução permanente não é um salto do proletariado
isolado, mas a transformação de toda a nação sob a direção do proletariado (TROTSKY,
1979, p. 59).

Apesar  de  Trotsky  afirmar  que  “a  teoria  da  revolução  permanente  implica  o  caráter

internacional da revolução socialista” e que “a revolução socialista começa no âmbito nacional mas

nele não pode permanecer (ibid., p. 24)”, ele articula essa concepção internacionalista de revolução

com o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  da  nação,  afirmando que  “nenhum país  do  mundo

poderá construir o socialismo dentro dos seus quadros nacionais: a isso se opõem não só as forças

produtivas que, altamente desenvolvidas, ultrapassam os limites nacionais, como também as forças

produtivas  que,  insuficientemente  desenvolvidas,  impedem  a  nacionalização  (ibid.,  p.  120)”.  A

revolução é pensada como a conquista do Estado nacional e o internacionalismo corresponde a um
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meio de superar o estrangulamento do desenvolvimento das forças produtivas nacionais. E não apenas

a revolução se dá pela conquista do Estado nacional, pois a própria economia é também concebida

nacionalmente:

a força de economia soviética reside na nacionalização dos meios de produção e no fato de
que são administrados segundo um plano. O ponto fraco da economia soviética, sem contar
o atraso herdado do passado, reside no seu isolamento presente […]; isso significa que ela
não pode aproveitar os recursos da economia mundial, nem de acordo com os princípios
socialistas, nem de acordo com os princípios capitalistas (ibid., p. 11).

O apoio de Engels ao expansionismo americano e a defesa fervorosa de Lenin do Estado

centralizado,  passando  pela  defesa  da  nacionalização  dos  meios  de  produção  e  da  planificação

econômica  em  Trotsky,  têm  algo  em  comum:  todos  o  fazem  em  nome  do  desenvolvimento  do

capitalismo, mais exatamente o desenvolvimento das forças produtivas. Isso nos leva à questão do

marxismo das forças produtivas e do marxismo das relações de produção.

João Bernardo defende em várias obras, entre elas  Economia dos Conflitos Sociais,  a

tese de que há elaborações marxistas centradas na necessidade de desenvolver novas relações de

produção, ao passo que há outras elaborações marxistas centradas na necessidade de desenvolver as

forças produtivas: por vezes um mesmo autor elabora teoricamente nos dois sentidos. Trata-se de uma

questão de ênfase, uma ênfase localizada num autor, numa obra específica de um autor, num trecho

específico de uma obra etc. Para que possamos compreender a tese de Bernardo é preciso levar em

conta que, quando o autor se refere à ênfase no desenvolvimento das forças produtivas, ele se refere à

perspectiva de aproveitamento da tecnologia capitalista para a transição para o modo de produção

comunista  (BERNARDO, 2009a,  p.  327-333).  Cada tecnologia  é  parte  integrante  de  determinadas

relações sociais, parte integrante de determinado modo de produção, de modo que o desenvolvimento

de um novo modo de produção liga-se ao desenvolvimento de novas relações sociais e portanto de

uma nova tecnologia:  “decerto  a tecnologia  é  uma materialização de relações sociais,  pelo  que a

liquidação do capitalismo implicará obrigatoriamente uma nova tecnologia (BERNARDO, 2014)”.

Exemplos de marxismos das forças produtivas são as formulações de Lenin e Trotsky

mencionadas acima, e também do próprio Marx, que “quando dava o aval à concepção de materialismo

prevalecente  nos  positivistas  da  época  […]  considerava  que  toda  a  dinâmica  histórica  residia  no

progresso das forças produtivas, encarado como uma acumulação de meios de produção materiais”,

de modo que “seriam obviamente os países dotados de instituições de Estado mais completas que

possuiriam  as  forças  produtivas  mais  desenvolvidas  e,  por  conseguinte,  que  mais  próximos  se

encontrariam da transformação socialista (BERNARDO, 1998b, p. 163)”. Já afirmamos acima que a

20



nosso ver Pedrosa, como muitos outros, passou a privilegiar o desenvolvimento das forças produtivas

em detrimento do desenvolvimento de novas relações de produção. É o que vamos tentar demonstrar a

seguir.

Uma definição do Estado nacional  e  dos  seus efeitos  práticos  e  ideológicos  que nos

parece satisfatória é a de Décio Saes. Partindo das formulações de Poulantzas (1984, p. 51-53), Saes

afirma que no capitalismo o Estado desempenha duas funções:  a  de individualizar  os agentes da

produção “mediante a sua conversão em pessoas jurídicas: isto é, em sujeitos individuais aos quais se

atribuem direitos e uma vontade subjetiva”, o que “confere à troca desigual entre o uso da força de

trabalho e o salário a forma de um ato de vontade realizado por iguais: isto é, um contrato de compra e

venda de força de trabalho (SAES, 1985, p. 32)”; e a de neutralizar no produtor direto a tendência à

ação coletiva, determinando “a predominância [...] da tendência ao isolamento, decorrente do caráter

privado assumido pelos trabalhos nesse processo (ibid., p. 33)”. Essa neutralização ocorre por meio da

organização de “um outro coletivo, oposto à classe social. Um coletivo oposto e diferente [...]. [...] Tal

coletividade é o povo-nação (ibid., p. 33)”.

Assim, o Estado capitalista, que Saes chama de “burguês”, 

ao representar a unidade [...] dos membros das classes sociais antagônicas no povo- nação,
desempenha a função  de neutralizar  a  tendência  à  formação de comitês  de fábrica,  de
sindicatos operários e de partidos revolucionários; isto é, de atomizar os produtores diretos,
conservando-os  num  estado  de  massa  (individualismo,  concorrência  no  mercado  de
trabalho) e impedindo a sua constituição em classe social (ibid., p. 34). 

Trata-se da “dissolução da classe social através da constituição do povo-nação (ibid., p.

35)”. O nacionalismo deve ser concebido portanto como a ideologia que expressa a constituição do

povo-nação pela dissolução da classe social. E toda luta política voltada para a conquista do poder de

Estado e confinada no interior de fronteiras nacionais está fadada a assumir um caráter nacionalista e a

expressar-se ideologicamente através do nacionalismo.  Note-se que todos os teóricos e  militantes

mencionados acima, todos aqueles que desenvolvem suas ideias em termos nacionalistas, de Marx e

Engels até Lenin e Trotsky, todos eles veem no Estado o principal instrumento de transformação. E

mais: um instrumento de desenvolvimento econômico. E no caso de Marx e Engels as nacionalidades

merecedoras de existência eram justamente aquelas que conseguiam fazer do Estado um instrumento

de desenvolvimento econômico, de progresso. As comunidades camponesas aldeãs de Bakunin por

exemplo não teriam para Marx e Engels essa capacidade.

Há ainda uma outra questão: precisamente porque o nacionalismo é comum às classes

capitalistas e ao proletariado é que ele é vivido de modo diverso por classes antagônicas. Segundo
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João Bernardo,

as lutas da classe trabalhadora têm ocorrido em territórios repartidos por Estados e em
esferas culturais divididas por nações. Mas não é menos exato que, simultaneamente, sob o
verniz da coesão institucional e cultural se reproduzem os antagonismos de classe. Por um
lado,  a  classe  trabalhadora,  apesar  de  a  sua  existência  econômica  se  definir  no  plano
mundial, só raramente conseguiu atingir um inter-relacionamento social que ultrapassasse as
fronteiras nacionais. Por outro lado, porém, as lutas de nações, embora tendam a promover
a solidariedade entre as várias classes representadas em cada país ou suscitem ativamente
esta  solidariedade  em  defesa  da  independência  do  Estado,  processam-se  de  maneiras
distintas consoante as classes. O patriotismo é um fator de conciliação interna, mas é vivido,
tanto  política  como  culturalmente,  de  maneira  diferente  pelos  exploradores  e  pelos
explorados.  Esta  clivagem,  todavia,  em  vez  de  fornecer  uma  solução,  representa
propriamente o problema. Encontrando algumas possibilidades de exercício na esfera das
rivalidades nacionais, através de uma modalidade proletária de patriotismo que se distingue
do patriotismo dos capitalistas, a vontade de emancipação da classe trabalhadora tem-se
prendido nestes limites, sem os ultrapassar no único terreno que lhe garantiria uma ação
autônoma, ou seja, sem se pronunciar contra os Estados, por cima das fronteiras e de todo o
tipo de divisões. O facto de o nacionalismo se reproduzir em versões diferentes, consoante
as classes sociais, constitui a mais poderosa armadilha, protelando o desenvolvimento do
internacionalismo (BERNARDO, 2015, p. 542).

Assim, precisamente porque o nacionalismo consegue se manifestar nas atitudes e nos

modos de pensar de mais de uma classe é que ele é tanto mais poderoso enquanto prática social e

ideologia. É a prática que consegue se difundir com maior eficiência e eficácia que estabelece os

limites da prática contrária. Os Estados nacionais e a ideologia nacionalista estabelecem limites para a

atuação do proletariado que o impedem de ir à raiz do problema e desenvolver o internacionalismo.

Por fim, não nos parece viável ou mesmo producente partir para uma definição sistemática

e a priori do internacionalismo proletário. Como alerta Perry Anderson (2005, p. 14), “o significado do

internacionalismo logicamente depende de uma concepção anterior de nacionalismo, uma vez que ele

apenas  possui  valor  como  estrutura  de  apoio  referente  a  seu  oposto”.  Em  linhas  gerais  o

internacionalismo será concebido a seguir como crítica e combate ao nacionalismo na esquerda e ao

nacionalismo em geral, o que pressupõe a rejeição à colaboração de classes e ao enquadramento da

luta em fronteiras nacionais.

Em  muitas  ocasiões  a  história  deu  lugar  a  militantes  que  se  ativeram à  máxima  do

Manifesto Comunista — “proletários de todos os países, uni-vos” — percebendo a sua contradição com

uma política nacionalista voltada para o Estado e para a conciliação de classes, apesar de os autores

dessa  máxima terem mantido o  internacionalismo numa condição  de  indefinição,  tendo o  mantido

assim justamente por não se terem projetado — ou nem sempre — contra o nacionalismo. Essa tarefa

coube  a  seus  seguidores.  Portanto  o  internacionalismo  que  nos  interessa  aqui  é  aquele  que  foi

desenvolvido  por  Mário  Pedrosa  e  seus  companheiros  em  oposição  ao  nacionalismo  do  Partido
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Comunista  Brasileiro  (PCB).  Ao  longo  da  exposição  a  seguir  travaremos  contato  tanto  com  o

nacionalismo particular do PCB quanto com o internacionalismo particular do grupo de Pedrosa.

4. Fontes consultadas e plano da obra

No que se refere à documentação recorremos a artigos de Pedrosa publicados em jornais,

além de cartas,  anotações pessoais  e manuscritos de obras nunca publicadas.  A maior  parte dos

documentos  consultados  encontra-se  disponível  no  Acervo  Mário  Pedrosa  da  Biblioteca  Nacional.

Recorremos  também  a  textos  publicados  em  jornais,  sobre  Pedrosa  e  da  autoria  de  Pedrosa,

disponíveis na Hemeroteca Digital  da Biblioteca Nacional.  E também a documentos publicados em

coletâneas e aos vários livros de Pedrosa, tomados como fontes, não como referências bibliográficas.

Todas as fontes encontram-se indicadas nas referências.

O primeiro capítulo narra a vida de Pedrosa até a sua adesão ao comunismo e à Oposição

de Esquerda, tentando reconstruir seu universo familiar e situar sua posição social inicial. Esse capítulo

estabelece também o pano de fundo das lutas sociais no período que vai de meados da República

Velha  até  a  Revolução  de  1930,  sobretudo  as  lutas  da  classe  trabalhadora  — o  anarquismo,  o

socialismo,  o  comunismo  — e o tenentismo.  Nesse  capítulo  também fazemos uma breve  análise

econômica do período, do apogeu à crise do café, passando pela questão da industrialização e da

formação do proletariado.  E tratamos também da formação da Oposição de Esquerda na Europa,

inserindo Pedrosa nos embates que opuseram os oposicionistas aos stalinistas na Europa e no Brasil:

a  Questão  Chinesa,  o  Comitê  Anglo-russo  etc.  O objetivo  desse  capítulo  é  estabelecer  o  quadro

institucional de um Brasil em transformação, no qual Pedrosa inicia sua militância, cheio de dúvidas

mas certo de que a revolução deveria ser proletária e internacional; e também o quadro internacional

em que Pedrosa vai se inserir.

O segundo capítulo analisa a formação da Oposição de Esquerda no Brasil e a trajetória

de Pedrosa no Grupo Comunista Lenin (GCL) e nas ligas trotskistas. Ele também analisa a trajetória de

Pedrosa no âmbito do movimento antifascista, anti-integralista, culminando com a viagem de Pedrosa

para o exílio por ocasião da perseguição política do Estado Novo. Nesse período as ideias de Pedrosa

e seus companheiros adquirem maior desenvolvimento, seu internacionalismo é melhor definido, suas

propostas tornam-se mais claras, sua interpretação da realidade brasileira e sua análise conjuntural

tornam-se  públicas.  Esse  capítulo  também  analisa  a  trajetória  de  Pedrosa  no  âmbito  da  Quarta

Internacional,  primeiro  ocupando  uma  posição  de  destaque,  depois  rompendo  abertamente  com
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Trotsky por ocasião da política preconizada por Trotsky durante a Segunda Guerra. No final desse

período Pedrosa acaba se desligando do movimento trotskista, sendo acompanhado por companheiros

do GCL e das ligas, o núcleo trotskista brasileiro original. O capítulo termina com a volta de Pedrosa

para o Brasil no contexto da redemocratização. O objetivo desse capítulo é analisar a militância de

Pedrosa nos anos 1930 e 1940,  momento em Pedrosa se projeta  contra  o  PCB, o  fascismo e o

stalinismo, defendendo contra todos eles a revolução proletária internacional.

O terceiro capítulo estabelece o pano de fundo da formação do socialismo democrático de

Pedrosa  e  seus  companheiros.  Esse  capítulo  analisa  os  impasses  políticos  que  passaram  a

caracterizar a realidade brasileira na sequência da queda do Estado Novo, e também faz uma breve

análise  econômica  do  período: a  política  econômica  do  segundo  governo  Vargas,  o

“desenvolvimentismo”  de  Juscelino  Kubitschek  etc.  Nesse  capítulo  vemos  Pedrosa  evoluir  do

socialismo democrático ao nacionalismo anti-imperialista e terceiro-mundista, percorrendo campos em

que  se  conjugavam  grupos  sociais  originários  de  classes  antagônicas,  tomando  contato  com  o

nacionalismo de  Carlos Lacerda,  com o nacionalismo do  PSB, vendo a militância  pelo  socialismo

democrático ser comprimida entre o “getulismo” e o “antigetulismo”. Analisamos diversos escritos pouco

conhecidos de Pedrosa, que vão mostrando sua evolução progressiva para o nacionalismo. O objetivo

desse capítulo é mostrar como o contexto social em que Pedrosa se inseriu a partir de então o levou a

transitar do internacionalismo para o nacionalismo. Nesse capítulo vemos também Pedrosa afirmar-se

como gestor no âmbito da cultura e intelectual independente. Pedrosa continua a projetar-se contra o

PCB, o fascismo (ou seus resquícios) e o stalinismo, concebendo a aliança do PCB com Vargas e seus

sucessores como o novo quadro que se devia combater, mas o autor vai progressivamente deixando

de defender uma revolução internacional centrada na classe trabalhadora para defender um processo

revolucionário mundial centrado em nações.

No quarto e último capítulo nos deparamos com um Pedrosa já nacionalista, concebendo

a revolução brasileira nos anos 1960 como um movimento anti-imperialista, sobretudo antiamericano,

combinado a uma política de desenvolvimento nacional controlada por “técnicos” e forças populares.

Pedrosa vai conceber o internacionalismo como a união de nações subdesenvolvidas e exploradas.

Analisamos a tese de Pedrosa de que seria necessário à América Latina e ao Terceiro Mundo livrarem-

se da dominação imperialista americana recorrendo a políticas nacionais marcadas pela colaboração

de  classes,  na  medida  em  que  para  Pedrosa  as  burguesias  do  terceiro-mundo  eram  também

oprimidas. No Brasil a burguesia era duplamente oprimida, pelo imperialismo e pela Ditadura Militar, tal

como as demais classes. Enquadramos Pedrosa no âmbito do estruturalismo tal como definido por
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Joseph Love, e analisamos as influências de outros autores estruturalistas sobre Pedrosa, bem como a

convergência  de  Pedrosa  com  certas  expressões  do  pensamento  nacional-desenvolvimentista

brasileiro. Fazemos também uma análise da conjuntura política e econômica do Brasil no período. Os

objetivos desse capítulo são situar as ideias de Pedrosa em A Opção Imperialista e A Opção Brasileira

no âmbito do estruturalismo, definir o seu estruturalismo em particular, situar as ideias de Pedrosa no

âmbito nacional e internacional, além de analisar o contexto social em que elas foram produzidas.
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CAPÍTULO 1

Do início da militância à oposição

1. O Brasil em transformação

Mário Pedrosa nasceu na virada do século XIX para o XX. O Brasil  em que Pedrosa

nasceu era um Brasil que rumava para transformações ainda imprevisíveis. Imprevisíveis porém logo

explosivas.

A economia, largamente baseada na exportação do café, colocava o Brasil numa posição

hegemônica no comércio internacional desse produto, chegando a fornecer entre 1875 e 1880 mais da

metade  da  produção  mundial  de  café  (SOUZA;  PIRES,  2010,  p.  29).  Completando  os  espaços

deixados na cesta de produtos agrícolas oferecida pelo Brasil ao mercado mundial, estavam a cana de

açúcar, o fumo, o algodão, a borracha e a erva mate. O principal parceiro comercial do Brasil era a

Inglaterra,  seguida  pelos  Estados  Unidos.  A  Inglaterra  absorvia  mais  de  30%  das  exportações

brasileiras  e  fornecia  mais  de  50%  das  mercadorias  importadas,  enquanto  os  Estados  Unidos

absorviam quase 30% das exportações e forneciam pouco mais de 10% das importações. Mas o café é

todo-poderoso: o crescimento de sua exportação determina o próprio crescimento do país (ibid., p. 30).

Durante todo o século XIX o Brasil verificou ganhos na balança comercial (ibid., p. 31). O Brasil era um

país agroexportador que prosperava.

Um  dos  efeitos  ideológicos  dessa  prosperidade  é  o  fato  de  a  classe  dominante,  a

burguesia agroexportadora dirigida pela burguesia cafeeira, ater-se à doutrina ricardiana das vantagens

comparativas.  Para  David  Ricardo,  havia  atividades  econômicas  “naturais”  e  “artificiais”:  seriam

artificiais todas as atividades produtivas que necessitassem de insumos estrangeiros (LOVE, 1998, p.

337). Os países exportariam as mercadorias cuja produção exige um uso relativamente intensivo de

fatores  encontrados  em  relativa  abundância  dentro  de  suas  fronteiras,  enquanto  o  comércio

internacional reduziria ou mesmo eliminaria as diferenças internacionais de salários, aluguéis e outros

tipos de remuneração dos fatores de produção. Essa teoria pressupõe a ausência de monopólios e a

disseminação dos benefícios do progresso tecnológico por todo o sistema de comércio (ibid., p. 291). E

mais:  pressupõe  uma  divisão  internacional  do  trabalho.  Portanto  a  burguesia  agroexportadora

mantinha-se firme na convicção de que o Brasil era um agroexportador “natural”, chegando mesmo

qualificar as poucas indústrias existentes no Brasil como um “acidente”: “a agricultura é a verdadeira

indústria  nacional”,  teria  afirmado Aureliano Tavares Bastos,  e  qualquer  proteção  governamental  à
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indústria redundaria em “socialismo”, segundo Joaquim Murtinho (ibid., p. 338).

Mas  o  Brasil  criava  uma  infraestrutura  moderna  com  base  nos  ganhos  no  comércio

internacional, desenvolvendo portanto as Condições Gerais de Produção, ainda que visando sobretudo

as atividades agroexportadoras: ainda no século XIX começa a construção das estradas de ferro, o

telégrafo é introduzido, criam-se casas bancárias, os centros urbanos apresentam crescimento, surgem

as primeiras indústrias (SOUZA; PIRES, 2010, p. 31). E surgem aqueles que vão defender a proteção e

promoção  da  indústria,  contestando  o  dogmatismo  ricardiano  da  classe  dirigente  brasileira.  Por

exemplo: em 1907 o industrial  Serzedelo Correia contestaria a artificialidade da indústria no Brasil,

alegando que  a Inglaterra  abastecia  suas indústrias  têxteis  com insumos estrangeiros,  e  ninguém

chamava as indústrias inglesas de artificiais (LOVE, 1998, p. 338). E Luís Vieira Souto, que havia sido

influenciado  por  Friedrich  List,  teórico  do  protecionismo,  afirmaria  em 1904  que  o  Brasil  não  era

“essencialmente agrícola” mas “essencialmente pobre” (ibid., p. 339). Num artigo publicado em 1925 no

Jornal do Comércio, que faria parte da história do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), um

autor anônimo defenderia a indústria como criadora de empregos urbanos, economizadora de divisas,

consumidora de insumos locais e fonte de receitas mais confiáveis, apontando implicitamente para a

questão  das  “trocas  desiguais”  no  comércio  internacional  entre  economias  agrárias  e  economias

industriais (ibid., p. 339).

Além do mais, os positivistas do Rio Grande do Sul, vinculados ao Partido Republicano

Rio-grandense  (PRR),  entre  eles  Getúlio  Vargas,  defenderiam  — segundo  a  tradição  do  saint-

simonismo  — um Estado-nação corporativo baseado numa economia planejada, onde industriais e

financistas solidamente associados ao governo promovessem o desenvolvimento e protegessem as

classes subalternas (BOSI, 1992, p. 273-274). A doutrina dos republicanos rio-grandenses de Júlio de

Castilhos  e  Borges  de  Medeiros  era  comtiana  e  por  aí  saint-simoniana,  algo  partilhado  com  os

colorados uruguaios de Jorge Battle e os radicais argentinos de Hipólito Yrigoyen (ibid., p. 281). O

castilhismo tendia a atribuir ao poder público a função de promover e mesmo controlar os rumos do

desenvolvimento econômico: fazia parte do programa do PRR a tributação sobre a terra, isenções às

indústrias  locais  e  serviços  públicos  controlados  pelo  Estado  (ibid.,  p.  284-294).  “[...]  a  práxis

republicana no Rio Grande”, escreve Afredo Bosi, seria “ampliada pelo grupo que subiu ao poder com a

Revolução de Outubro”2 e interferiria “no processo de acumulação da burguesia (ibid., p. 294)”. Essa

interferência se daria ou mediante instrumentos fiscais, tributos e isenções, ou mediante uma nova

configuração das infraestruturas materiais; e por outro meio ainda: a incorporação de demandas da

classe trabalhadora sob uma roupagem paternalista (ibid., p. 294-295).

2 Trata-se da Revolução de 1930.
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Mas  o  quadro  econômico  vinha  se  tornando  alarmante.  O  Brasil,  extremamente

dependente das exportações de café, passava a demonstrar grande vulnerabilidade perante as crises

econômicas na Europa e nos Estados Unidos,  o  que era agravado pela  expansão da cafeicultura

estimulada pelos ganhos auferidos no mercado internacional. A inelasticidade da oferta do café perante

a demanda externa se desdobrava em queda dos preços do café, fazendo com que os cafeicultores

pressionassem  o  Estado  para  a  “socialização”  de  seus  prejuízos,  desvalorizando  o  câmbio  e

comprando excedentes  (SOUZA;  PIRES,  2010,  p.  31-32).  Para  resolver  o  impasse  da  queda dos

preços do café  os cafeicultores, como os capitalistas em geral  em todas as épocas, recorriam ao

Estado: a concorrência na produção, não no mercado. A mais famosa manifestação desse tipo de

concorrência é a conferência de Taubaté, que delibera pela adoção de uma política de valorização do

café  por  meio  do  financiamento  externo  de  estoques  (ibid.,  p.  53).  Tal  como  em  outro  país

agroexportador, a Romênia, desenvolve-se um liberalismo intervencionista, um “liberalismo estatista

(LOVE, 1998, p. 73)”.

Seja  como for,  a  industrialização vai  avançando,  impulsionada primeiro  por  atividades

complementares  à  agroexportação,  mas  em  seguida  por  um  mercado  interno  em  expansão:  as

primeiras  indústrias  estão  relacionadas  a  tecelagens  rústicas  e  à  sacaria  de  café,  máquinas  e

implementos agrícolas simples, moendas, moinhos, beneficiadoras de café e arroz, equipamentos de

transporte.  No  entanto  a  expansão  econômica  resultante  das  exportações  de  produtos  primários

impulsiona a urbanização e a imigração, gerando demanda por produtos mais refinados de algodão, lã,

chapéus, sapatos, farinha de trigo, açúcar refinado, confeitaria, cerveja, máquinas simples e outros

bens de consumo não duráveis (ibid., p. 48). O primeiro grande núcleo industrial situa-se no Rio de

Janeiro, depois em São Paulo. Essa dinâmica é uma dinâmica lenta mas progressiva, remetendo ao

período do Império (ibid., p. 49).

A crise de 1929 no entanto a acelera. O governo federal aumentou a intervenção para

compensar  a  queda  dos  preços  do  café,  aumentando  suas  compras  de  excedentes  de  café.  Os

prejuízos  eram socializados,  mas mesmo assim não  se  podia  deter  o  declínio  na receita  cambial

brasileira, porque “os preços mundiais das utilidades simplesmente não podiam ser estabilizados pelos

monopólios estatais de mercado, dentro de um país produtor isolado (SKIDMORE, 1982, p. 66)”. Com

a perda de divisas a capacidade brasileira de importação declinou ainda mais. Mesmo com a redução

drástica nas importações o balanço de pagamentos mostrou deficit crescente, forçando o governo, já

ocupado por Getúlio Vargas, a faltar com o pagamento dos seus débitos exteriores em 1938-1939.

Vargas chega a recorrer à queima de grandes excedentes de café para garantir que nunca entrassem
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no mercado (ibid., p. 66). Enquanto isso os defensores da industrialização tentavam periodicamente

alcançar tarifas de proteção mais altas e crédito mais liberal para a indústria nascente (ibid., p. 65).

O impasse entre proteção à agroexportação e proteção à indústria só vai ser resolvido

com o advento do Estado Novo, conciliando os dois modelos de protecionismo, mas subordinando um

ao outro: segundo Francisco Oliveira (2003, p. 40-41),

regulando o preço do trabalho, […] investindo em infraestrutura, impondo o confisco cambial
ao café, para redistribuir os ganhos entre grupos das classes capitalistas, rebaixando o custo
de capital  na forma do subsídio  cambial  para as importações de equipamentos para as
empresas industriais e na forma de expansão do crédito a taxas de juros negativas reais,
investindo na produção […], o Estado opera continuamente transferindo recursos e ganhos
para a empresa industrial, fazendo dela o centro do sistema3.

Transportando do plano regional limitado do Rio Grande do Sul para o plano nacional mais

amplo o dirigismo estatal da economia, o governo estimula os empresários particulares a prosseguirem

seus  próprios  esforços  enquanto  amplia  a  sua  autoridade  para  dirigir  a  economia,  manipulando

incentivos  (impostos,  controles  de  câmbio,  cotas  de importação,  controles  de  crédito  e  exigências

salariais) e intervindo diretamente em setores como ferrovias, navegação, serviços públicos e indústrias

básicas, como o petróleo e o aço (SKIDMORE, 1982, p. 67).

O sentido geral dessa época do ponto de vista das classes exploradoras é uma disputa

em torno da definição da forma de realização dominante do capitalismo brasileiro, o que não passa de

outro  modo  de  dizer  uma  disputa  em  torno  da  forma  de  realização  dominante  das  classes

exploradoras. Essa forma de realização inclui não apenas aquilo que Oliveira chama de “padrão de

acumulação” mas também as relações internas às classes capitalistas, com especial ênfase para as

disputas políticas, e o modo como elas se relacionam com as classes produtoras. Estas não podem

ficar de fora do quadro geral que estamos esboçando, e no seu interior outra disputa em torno da

definição  da  forma  de  realização  dominante  terá  lugar.  Nos  referimos  ao  desenvolvimento  do

movimento operário e também à passagem da predominância do anarquismo para a predominância de

outros  grupos  especificadores  das  lutas  proletárias  (o  socialismo,  o  comunismo  e  mais  tarde  o

sindicalismo corporativista do Estado Novo e o trabalhismo getulista, janguista etc.). Mas antes que

passemos à classe trabalhadora, que nos levará diretamente a Mário Pedrosa, vamos analisar mais de

perto os impasses políticos da época.

O sistema político da chamada República Velha, essencialmente oligárquico, sempre foi

3 Aqui  impõe-se  uma  questão  para  refletir  e  investigar:  trata-se  realmente  de  uma  transferência  de  recursos  das
atividades agroexportadoras para as atividades industriais, ou é o Estado que, privilegiando a indústria em detrimento
da agricultura, estabelece condições mais favoráveis para a concorrência na produção do setor industrial?
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marcado pela instabilidade, pois como a reeleição não era prevista pela Constituição de 1891 “era fatal

que houvesse grande agitação política, de quatro em quatro anos (ibid., p. 21)”. Tudo geralmente no

entanto se resolvia por meio de algum acordo entre a situação e as “máquinas políticas estaduais”.

Quando o acordo gerava consenso, como se recorria muito comumente às fraudes e a também à

coerção sobre o eleitorado, do que resultou a expressão “currais eleitorais”, o candidato amparado pelo

regime já estava praticamente eleito (ibid., p. 21-22).

Mas  o  sistema  não  era  livre  de  críticas:  líder  dos  constitucionalistas  liberais,  que

desejavam  implantar  os  ideais  liberais  clássicos  (eleições  livres,  governo  constitucional,  plenas

liberdades civis),  Rui  Barbosa havia levado a defesa de tais princípios a todo o país em 1910. O

constitucionalismo liberal seria depois corporificado pelo Partido Democrático, organizado em 1926 e

que fez oposição a Júlio Prestes (SKIDMORE, 1982, p. 27-28; DULLES, 1967, p. 21-22).  Também

havia o nacionalismo autoritário. Os nacionalistas autoritários, segundo Thomas Skidmore (1982, p. 28-

29), se preocupavam com a regeneração nacional e com a modernização: pretendiam experimentar

formas políticas novas,  não democráticas,  para obter  modificações sociais  e econômicas sobre as

quais  falavam apaixonadamente,  embora  de  modo  vago.  Seus  principais  representantes  eram os

chamados “tenentes”: civis e militares engajados em levantes militares contra a política oligárquica da

burguesia agroexportadora. Houve levantes em 1922 e 1924, e a própria Revolução de 1930 começou

pela iniciativa dos tenentes: Vargas limitou-se a “tomar o leme, com mão cuidadosa” (DULLES, 1967, p.

84).

Os  tenentes  tinham  uma  insatisfação  mais  profunda  com  a  República  Velha  que  os

constitucionalistas  liberais:  esperavam  uma  mudança  profunda,  embora  ainda  imprecisamente

formulada,  na  administração  pública,  na  assistência  social  e  no  nível  de  consciência  nacional.

Desejavam forçar o surgimento do Brasil como nação moderna, e acreditavam ser possível fazê-lo a

curto prazo a partir da apropriação do Estado por tecnocratas apolíticos, totalmente descomprometidos

e dotados de um senso inflexível de missão nacional. Esse ponto de vista foi mais tarde elaborado pelo

Clube 3 de Outubro, que incluía tanto civis quanto militares (SKIDMORE, 1982, p. 28-29). Fazem parte

dos tenentes nomes importantes: além de Luís Carlos Prestes, Eduardo Gomes e Juarez Távora.

Resumindo:  os  nacionalistas  autoritários  podem  ser  enquadrados  naquilo  que  João

Bernardo (2015, p. 13) descreve como “a revolta no interior da coesão”. Ou seja, trata-se de uma ampla

gama de grupos fascistas. O integralismo surgiu a partir do tenentismo: segundo John W. F. Dulles

(1967, p. 133),  Plínio Salgado,  fundador da Ação Integralista  Brasileira  (AIB)  em 1932, havia  sido

membro  da  Legião  Revolucionária  de  Miguel  Costa.  Aliás,  a  organização  em  milícias  tornou-se
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corriqueira: nos conflitos que resultaram na Revolução Constitucionalista de 1932, a revolta do estado

de São Paulo contra o governo central de Vargas, milícias opostas se enfrentavam, como a MMDC

(contra o interventor de Vargas em São Paulo, João Alberto), a Liga de Defesa Paulista (também contra

Vargas e João Alberto) e a Legião Revolucionária de Miguel Costa (a favor de Vargas e João Alberto)

(ibid.,  p.  99-111).  Leslie Bethell  (2008, p.  35) encontra as origens do integralismo no nacionalismo

conservador que se manifestara por exemplo nas imprensa (Revista Brasil,  Brasiléia,  Gil Blas) e no

movimento estudantil (as Ligas Nacionalistas). A AIB foi no entanto “de longe o maior e mais bem-

sucedido de vários movimentos começando com a Legião Cruzeiro do Sul em 1922, que tentou emular

acontecimentos da Itália e mais tarde da Alemanha (ibid., p. 35)”.

E o que torna tudo ainda mais complicado é o fato de o tenentismo ter se desdobrado

numa variante  estritamente política  e numa variante social:  “os primeiros”,  escreve Edgard Carone

(1978, p. 368), “antes e durante a revolução de 1924, convidam políticos para ocuparem os postos

governativos após sua vitória”, alegando querer a “Pátria como a deixou o Império, com os mesmos

princípios de integridade moral, consciência patriótica, probidade moral e alto descortino político”. Já os

tenentes da variante social querem ir mais longe: o general Mesquita, enquanto foge de São Paulo e

ruma para o Mato Grosso,  “doa terras aos índios da barranca do Paraná e concita-os a 'varrer  o

capitalismo do Brasil';  e  diz que 'só haverá realmente Povo, quando desaparecerem as castas.  O

comunismo é o único processo capaz de resolver esse problema (ibid., p. 369)'”. Em Manaus, Mesquita

tem a chance de realizar o seu programa: “cobram-se impostos dos ricos para socorrer os pobres;

acabam  com  as  casas  de  tavolagem;  lutam  contra  açambarcadores  de  gêneros;  expropriam  o

matadouro, de propriedade de ingleses, e entregam-no à comuna de Manaus (ibid., p. 370)”. Repelidos

os revolucionários de Manaus, um dos tenentes diz que a revolução se fez “para emancipar a Nação

Brasileira do jugo aviltador de meia dúzia de tiranos encapuzados que a depauperam, e retalham e

desonram”, explicando ainda que seus atos se orientaram “pelas normas formosíssimas da Probidade,

do Voluntarismo e da Justiça (apud ibid., p. 370)”. Já em Santo Ângelo Luís Carlos Prestes diz que o

povo quer “que sejam confiscadas as grandes fortunas feitas por membros do governo à custa dos

dinheiros do Brasil, […] que os governos tratem menos da politicagem e cuidem mais do auxílio ao

povo laborioso”, concluindo que “já é tempo de restabelecer a harmonia na família brasileira […] para

recobrarmos o dinheiro que nossos maus governos nos roubaram e podermos assim evitar que […] o

governo inglês venha tomar conta das nossas alfândegas e das nossas ricas colônias […] (apud ibid.,

p. 370-371)”. Esse tenentismo de variante social vai estar intimamente relacionado ao comunismo, pois

Prestes vai tornar-se líder do PCB.
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Do ponto de vista das classes eles se filiam à classe dos gestores: Prestes por exemplo

era  engenheiro,  tendo  trabalhado  numa  firma  de  construção  rodoviária  na  Argentina,  quer  dizer,

diretamente vinculado ao processo de constituição das Condições Gerais de Produção na Argentina

(DULLES, 1967, p. 48). São gestores vislumbrando uma modernização capitalista autoritária, mais ou

menos  reformista,  mas  ao  mesmo  tempo  mais  ou  menos  conservadora.  Vamos  agora  à  classe

trabalhadora.

O capitalismo não pode se  desenvolver  sem engendrar  o  proletariado.  Na verdade o

processo de constituição do capitalismo passa necessariamente pela proletarização, que não acontece

sem  que  o  próprio  Estado  crie  condições  jurídico-políticas  para  tanto.  Essa  análise  é  feita

detalhadamente por Marx por exemplo no livro primeiro de O Capital (MARX, 2013, p. 785-833). Não é

nosso objeto o processo de constituição do proletariado a partir de modos de produção pré-capitalistas

no Brasil. Portanto no quadro que estamos traçando o proletariado já está constituído e atuando, da

mesma forma que a burguesia e os gestores. Acrescentamos apenas que concebemos o capitalismo

como  um  modo  de  produção  internacional  e  internacionalizante:  nesse  sentido  partimos  do

pressuposto de que o capitalismo, que desde o início vem ultrapassando fronteiras nacionais e se

internacionalizando, projetou-se para dentro da formação social brasileira, desfazendo as relações pré-

capitalistas e instituindo novas relações, capitalistas. Por meio desse processo de afirmação de um

modo de produção internacional na formação social brasileira, afirmaram-se no Brasil necessariamente

as classes a ele correspondentes, de existência também internacional: a burguesia, o proletariado e os

gestores.

Bem cedo a classe trabalhadora no Brasil defronta-se com a necessidade de se organizar

para  resistir  à  exploração  e  à  opressão  patronais.  De  início,  no  período  do  República  Velha,  os

trabalhadores  se defrontam com um Estado que considera as mobilizações operárias e  quaisquer

outros  protestos  sociais  “casos  de  polícia”  (MUNAKATA,  1981,  p.  9).  Os  sindicatos,  primeiros

instrumentos de luta, ao lado das comissões de fábrica (sobre as comissões de fábrica, cf. FILHO,

1997), são invadidos e fechados; manifestações são violentamente reprimidas, ocasionando ferimentos

e mortes; militantes estrangeiros, e há que se notar que parte muito considerável dos trabalhadores era

composta de imigrantes, são expulsos do país sob as leis Adolfo Gordo de 1907 e 1921; os não

estrangeiros eram igualmente vitimados pelas deportações, não externas mas internas, para regiões

longínquas do país, como na fronteira com a Guiana Francesa, onde muitos pereciam (MUNAKATA,

1981, p. 9-10).

O anarquismo apresenta-se como a expressão ideológica da modalidade de resistência
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dos trabalhadores nesse momento, isto é, a forma de realização dominante da classe trabalhadora,

centrada na atuação autônoma dos sindicatos e das comissões de fábrica. O Estado, com exceção dos

governos  de  inspiração  castilhista  a  que  já  nos  referimos,  recusa-se  a  incorporar  demandas  dos

trabalhadores e mediar conflitos com patrões, e por sua vez o próprio movimento proletário nega-se a

buscar  a  proteção  e  mediação  do  Estado,  negociando  diretamente  com os  patrões.  Praticava-se

portanto a ação direta (não confundir com o significado de ação direta hoje corrente no Brasil, isto é, os

enfrentamentos  nas  ruas  contra  a  polícia  e  demais  órgãos  repressivos  por  parte  de  militantes

libertários, comumente acompanhados de depredações do patrimônio público e de fachadas de bancos

e corporações) (ibid.,  p.  15).  As próprias organizações operárias estabeleciam diretamente com os

patrões os contratos coletivos de trabalho, controlavam diretamente o mercado de trabalho (ibid., p.

19).  O  classismo  e  a  atuação  política  de  caráter  autonomista  dão  o  tom das  proclamações  dos

trabalhadores: nas resoluções do Primeiro Congresso Operário Brasileiro, realizado em1906, lê-se

considerando […] que todos os trabalhadores, ensinados pela experiência e desiludidos da
salvação vinda de fora de sua vontade e ação, reconhecem a necessidade ineludível da
ação econômica direta de pressão e resistência, sem a qual, ainda para os mais legalitários,
não haja lei que valha; O “Congresso Operário” aconselha o proletariado a organizar-se em
sociedades de resistência econômica, agrupamento essencial e, sem abandonar a defesa,
pela ação direta,  dos rudimentares direitos políticos de que necessitam as organizações
econômicas, a pôr fora do Sindicato a luta política especial de um partido e as rivalidades
que resultariam na  adoção,  pela  associação  de resistência,  de  uma doutrina política  ou
religiosa, ou de um programa eleitoral (apud ibid., p. 15-16).

Havia também uma espécie de assistência social proletária prestada diretamente pelos

sindicatos, coisas que hoje ficam a cargo do Estado: é o exemplo das “caixas de resistência”, uma

espécie  de  fundo  para  auxiliar  os  trabalhadores  mais  necessitados  em  casos  dramáticos  como

desemprego, doença, acidente, invalidez, velhice, prisão etc (ibid., p. 21-22).

Mas a prática da ação direta demandava que os sindicatos fossem reconhecidos pelos

patrões, além de demandar também uma organização e mobilização permanente dos trabalhadores

(ibid., p. 21). E necessitava também que o Estado não tivesse capacidade de determinar a forma de

organização da luta. Mas um decreto em 1907 regularia a criação dos sindicatos, estabelecendo que

eles poderiam constituir-se

livremente, sem autorização do Governo, bastando […] depositar no cartório do registro de
hipotecas do distrito respectivo três exemplares dos estatutos, da ata de instalação e da lista
nominativa dos membros da diretoria,  do conselho e de qualquer corpo encarregado da
direção da sociedade  […] com indicação da nacionalidade,  da idade,  da profissão  e da
qualidade de membro efetivo ou honorário (apud ibid., p. 25).
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Com isso amplia-se o controle do Estado sobre os trabalhadores, apesar da autorização

para  a  livre  constituição  de  sindicatos:  as  informações  referentes  aos  diretores  ou  membros  do

conselho etc. de cada sindicato serviam para mapear seus membros, além do fato de que a posse pelo

Estado de informações sobre a nacionalidade dos militantes já os candidatava, dependendo do caso,

para a expulsão do país. Além do mais, o governo estabelece já um modelo para os trabalhadores, que

para  terem  seus  sindicatos  reconhecidos,  leia-se  não  criminalizados,  tinham  de  introduzir  formas

hierárquicas de organização. Mas não se tinha desenvolvido ainda o sindicato enquanto braço sindical

do Estado, marca da ditadura fascista de 1937-1945. 

Com o  tempo porém as  coisas  vão  mudar.  O  movimento  sindical  não  anarquista  vai

também se afirmando, não tendo “nenhum escrúpulo em reivindicar a intervenção do Estado (ibid., p.

28)” quando a negociação direta mostra-se insustentável.  Dessa tendência fará parte o Congresso

Operário de 1912, que na verdade seguia uma tendência mundial, que pode ser localizada por exemplo

na Organização Internacional do Trabalho (OIT), no sentido de pleitear a proteção estatal ao trabalho

(ibid., p. 29-31).

Seja como for, muitas vezes tais organizações nutriam o desejo por uma transformação

radical da ordem social, e o impacto da Revolução Russa de 1917 vai potencializar a movimentação

operária  no  Brasil  (DEL  ROIO,  2007b,  p.  18).  A Revolução  Russa  permitiu  que  os  anarquistas

“extraísse[m] o máximo da vontade subjetiva de luta que as condições permitiam (ibid., p. 19)”. Ao

mesmo  tempo  vai  projetar  para  o  Brasil  um  modelo  de  organização  produzido  pela  esquerda

revolucionária russa: o bolchevismo.

A partir de então serão vários os grupos comunistas a formarem-se no Brasil: em 1919

Astrojildo Pereira e Edgard Leuenroth organizam um efêmero partido comunista no Rio de Janeiro; em

fins de 1921 surge no Rio Grande do Sul, por iniciativa de Abílio de Nequete, o Grupo Comunista de

Porto Alegre, um desdobramento da União Maximalista fundada em 1918 (outros pequenos grupos

surgem em Livramento, por iniciativa de Santos Soares, e Passo Fundo); outra iniciativa é o Grupo

Comunista Zumbi, fundado em São Paulo em 1919 por iniciativa de Afonso Schmidt, que participará

mais tarde do movimento Clarté (ibid., p. 21); relacionado ao jornal  Hora Social e a um Círculo de

Estudos Sociais,  ambos dirigidos pelo contabilista maçom Cristiano Cordeiro, auxiliado por Rodolfo

Coutinho, surge o Grupo Comunista de Pernambuco em janeiro de 1922 (ibid., p. 23); e desde os

primeiros meses de 1921 Astrojildo Pereira, um ex-anarquista, converte-se finalmente ao marxismo, e a

partir do “movimento de solidariedade aos flagelados da Rússia” articula-se com um grupo de neófitos

do comunismo, mantendo mais tarde contato com os comunistas argentinos, estimulando finalmente a
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formalização de um Grupo Comunista do Rio de Janeiro em novembro de 1921 (ibid., p. 23-24).

O  grupo  funda  um  periódico  destinado  a  expressar  ideologicamente  a  nova  forma

organizacional  encontrada,  o  Movimento  Comunista,  e  se  irradia  pela  região  sudeste  do  país,

estimulando a formação de grupos comunistas em Niterói, Juiz de Fora, Cruzeiro, Santos e São Paulo.

Os vários grupos constituídos se reuniriam em fins de 1922 para realizar o congresso de fundação do

PCB,  mas o congresso  é antecipado tendo  em vista  a  oportunidade de pedir  ingresso  à Terceira

Internacional,  no IV Congresso  da internacional  marcado para julho.  Assim, em março de 1922 é

fundado oficialmente  o  PCB,  que  passa  em seguida  a  projetar-se  contra  as  restantes  formas  de

realização possíveis da luta proletária no Brasil, buscando a dominância (ibid., p. 24-25). Quer dizer,

vão os comunistas se empenhar para especificar a classe trabalhadora no sentido do bolchevismo,

suprimindo outras variantes possíveis de atuação dos trabalhadores.

Segundo Marcos Del Roio, 

a origem dos partidos comunistas  demarca  uma cisão teórico-prática com o reformismo
social-democrata  (e  sua  inspiração  positivista),  num  momento  da  crise  revolucionária
desencadeada no Oriente russo que se espraiou para a Europa Centro-Oriental e para a
Ásia.  O  tema  da  cisão  predominou  enquanto  a  ofensiva  revolucionária  manteve  algum
fôlego. Quando, em 1921, ficou configurado o isolamento da Rússia, obrigada4 a organizar-
se como Estado, implantando a Nova Política Econômica (NEP, na consagrada sigla em
inglês), e teve início o contra-ataque do capital, a questão da cisão do movimento operário
socialista foi sobrepujada pela necessidade da frente única operária. No Brasil, o marxismo e
o Partido Comunista, para poder tomar forma, tiveram que enfrentar sincronicamente todas
essas questões. O PCB nasceu para prover o movimento operário de um novo instrumento
que fizesse frente à ofensiva do capital e do Estado liberal em crise. Para poder nascer, era
preciso  demarcar  sua  especificidade  político-cultural,  cindindo  o  movimento;  para  poder
mostrar  sua  eficácia,  era  preciso  constituir  a  frente  única  proletária;  e,  para  obter
credibilidade e ganhar legitimidade nesta complexa empreitada, era preciso estar acoplado a
um movimento de caráter universalizante, tal qual o representado pela Revolução Russa e
pela IC [Internacional Comunista]. Entre 1921 e 1925, os comunistas brasileiros travaram
intensa polêmica com os anarquistas, procurando delinear uma nova cultura, fundada no
marxismo  e  inserida  no  movimento  operário.  [...]  Os  comunistas  defendiam  o  caráter
universal e de movimento emancipador da revolução e da ditadura proletária instaurada na
Rússia.  Sob  o  influxo  da  obra  teórica  e  histórica  dos  bolcheviques,  argumentavam  a
necessidade  de  organizar  as  forças  do  trabalho  em sindicatos,  unificados  em torno  de
reivindicações de caráter econômico. Uma direção política centralizada, selando a existência
de um partido operário, era condição preliminar para que o movimento operário pudesse
confrontar a ação do capital e do Estado liberal e, a partir  dessa luta, acumular forças e
amadurecer um projeto histórico autocentrado. Aos anarquistas era imputada a postura de
aliados objetivos da contrarrevolução. [...] Ao mesmo tempo em que procurava demarcar sua
originalidade, diferenciando-se dos anarcossindicalistas, o PCB insistia na necessidade de
construir  uma frente única proletária,  cuja existência institucional fundamental dever-se-ia
encontrar no sindicato. Daí o ingente esforço dos comunistas na reconstrução do movimento
sindical. A Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (FTRJ), por exemplo, ainda que
bastante  débil,  era  vista  como  um  ponto  de  partida  possível,  mas  a  perspectiva  dos
anarquistas que pensavam ampliar a base territorial deste organismo, tendo por base sua
grande  influência  nos  operários  da  construção  civil  e  sapateiros,  acabou  provocando  a

4 Já vimos que antes da Primeira Guerra a posição de Lenin era pró-Estado.
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divisão, da qual originou-se a anarquista Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ).
Nesta situação de crescente tensão entre comunistas e anarquistas, àqueles, a fim de fazer
jus a sua proposta de frente única, não restava senão aproximar-se dos reformistas.  Foi
assim, então, que o PCB selou uma aliança com a Confederação Sindicalista Cooperativista
Brasileira (CSCB), a qual tinha raízes no Ministério da Agricultura (então responsável pelas
questões trabalhistas) e contava com um espaço no jornal O Paiz. Essa aliança, que contava
com sérias restrições entre  os comunistas,  mas que permitiu  a  difusão de vários textos
produzidos pela IC, assim como das posições em defesa da frente única, durou até que as
divergências decorrentes dos acontecimentos de julho de 1924, em São Paulo, selassem a
ruptura (ibid., p. 27-29).

Os  acontecimentos  de  julho  de  1924  mencionados  acima  correspondem  ao  levante

tenentista daquela data. A partir daí o PCB enxergará na aliança com a “rebelião pequeno-burguesa”

uma possibilidade de alçar-se ao poder, já que era ela “a principal força política antioligárquica (ibid., p.

31)”. Por esse movimento o PCB vai se aproximar — sem grande sucesso — de uma primeira variante

do tenentismo, a política. Mais tarde o partido vai se aproximar da segunda variante, a social, trazendo

para a direção do PCB Luís Carlos Prestes, que se mantém à frente do partido por décadas.

É interessante o modo como se deram as conversações entre tenentes e comunistas:

entre fevereiro e março de 1923 o líder comunista Everardo Dias havia sido contatado mais de uma vez

no  Rio  de  Janeiro  por  uma  pessoa  da  confiança  de  Maurício  de  Lacerda,  que  participava  das

conspirações militares para a derrubada do governo Arthur  Bernardes (DULLES, 1977,  p.  194).  O

objetivo de Lacerda era fazer com que os comunistas deflagrassem uma greve geral em apoio ao

levante, no entanto os comunistas temiam a repressão governamental (ibid., p. 194). Simultaneamente

os  conspiradores  procuram os  anarcossindicalistas  e  os  reformistas  da  CSCB  (ibid.,  p.  194).  Os

comunistas cariocas,  apesar  de tudo,  comprometem-se a apoiar  o levante,  distribuindo armas aos

operários e chegando a imprimir circulares em favor do movimento, mas a conspiração é descoberta

pelas autoridades, do que resulta a prisão de lideranças comunistas, anarquistas e reformistas (ibid., p.

194-195). Dois comunistas, Luís Peres e Antônio de Oliveira, chegam a ficar noventa dias presos; os

reformistas são liberados mais cedo, advertidos de que poderiam ter sido mandados para “uma colônia

nas margens infestadas de malária do rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa (ibid., p.

195)”; os militares por sua vez são desligados de suas respectivas corporações e entregues à polícia

(ibid., p. 195). A imprensa também é atingida, particularmente o jornal Correio da Manhã, de Edmundo

Bittencourt, que fazia oposição ao governo (ibid., p. 195-197).

Mais tarde porém, em julho de 1924, quando do levante liderado por Joaquim Távora em

São Paulo, os comunistas pedem armas para formar “batalhões verdadeiramente populares”, mas são

excluídos  do  movimento:  entre  eles  estava  João  da  Costa  Pimenta,  um dos  futuros  membros  da

primeira  geração  do  trotskismo  brasileiro  (ibid.,  p.  197).  Os  líderes  insurgentes  agora  temem  a
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“infiltração bolchevista” no movimento e se opõem à pilhagem de armazéns, mercados e depósitos de

víveres por parte do proletariado, sendo nesse sentido apoiados pela sociedade conservadora (ibid., p.

197 e 200). Os saques teriam sido “uma evidente comprovação da fome que grassava nos lares da

grande maioria dos participantes da pilhagem (ibid., p. 197)”, mas mesmo assim os revolucionários de

quem os comunistas se aproximavam, entendendo-se com José Carlos Macedo de Soares, presidente

da Associação Comercial de São Paulo, tratam de proteger os tais armazéns, mercados e depósitos de

víveres (ibid., p. 197). Os anarquistas paulistas por sua vez, mesmo reconhecendo que o levante “não

fora  realizado  pelo  povo”,  resolvem  apoiá-lo  não  material  mas  moralmente  (ibid.,  p.  197-198).  A

repressão  governamental  todavia  atinge  tanto  os  comunistas  quanto  os  anarquistas,  com  muitas

prisões e o fechamento de sedes de sindicatos e de órgãos de imprensa proletários (ibid., p. 199).

O principal preconizador da aliança com os tenentes, quem produz a síntese ideológica

dessa aliança, é o ex-anarquista Otávio Brandão, que escreve em agosto de 1924 a obra Agrarismo e

Industrialismo: ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil ,

encomendada por Astrojildo Pereira (FERREIRA, 1999, p. 71). Nessa obra Brandão identificaria nas

oligarquias agrárias, particularmente de São Paulo, as forças sociais e políticas a serem batidas para

que o Brasil pudesse “transpor as condições feudais e enveredar de uma forma mais decisiva pelo

caminho do desenvolvimento das forças produtivas do capital (DEL ROIO, 2007b, p. 30-31)”. Uma tal

concepção só poderia portanto identificar no tenentismo, que se projetava contra as máquinas políticas

estaduais, sobretudo a paulista, a principal força social progressista do período. E ao invés de buscar

teorizar as contradições de classe, Brandão interpretava os conflitos sociais brasileiros sob a ótica da

luta entre nações: segundo Dulles (1977, p. 223), o Brasil era visto por Brandão

econômica,  social  e  politicamente, como sendo dominado por um agrarismo feudalístico,
assentado nas grandes propriedades produtoras de café [...] e necessitando de constantes
infusões  de  empréstimos  estrangeiros.  Brandão  apontou  a  existência  de  uma  oposição
“desorganizada,  caótica”,  mas  crescente,  por  parte  da  burguesia  industrial  e  comercial,
contra  o  agrarismo  feudal  instalado  na  presidência  da  República.  [...]  Agrarismo  e
Industrialismo assinalava: “Hoover,  secretário  de comércio,  agente do imperialismo norte-
americano, faz campanha contra o café brasileiro,  preconizando até o boicote.  Enquanto
isso, os bancos ingleses emprestam dinheiro à Brazilian Coffee e ao Instituto de Defesa
Permanente do Café.

A obra de Brandão seria além do mais uma precursora da leitura que opunha a economia

agroexportadora aliada ao imperialismo à burguesia industrial voltada para o mercado interno, liberal,

progressista. Nesse sentido Brandão seria um precursor, seria uma vanguarda para Nelson Werneck

Sodré, Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, Wanderley Guilherme, entre outros (FERREIRA, 1999, p.
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76).

A última rebelião tenentista havia levado à imposição de um estado de sítio, e foi nessas

condições que o PCB realizou em maio de 1925 o seu II Congresso. O PCB contava então com alguma

expressão apenas em Pernambuco e no Rio de Janeiro. As energias portanto são voltadas para a

difusão de suas posições políticas por meio do jornal  A Classe Operária. As ideias de Brandão são

acolhidas, mas diante da derrota da “rebelião pequeno-burguesa” o PCB vai apostar novamente na

tática frentista: será formulada a partir daí a noção de “bloco” que dará origem ao Bloco Operário e

Camponês (BOC). O objetivo é capitalizar a inserção do PCB no meio sindical para disputar eleições. O

jornal  A Classe Operária vai ser o defensor da apresentação de uma chapa única operária para as

eleições. Para isso o PCB vai propagar a ideia de uma Confederação Geral dos Trabalhadores do

Brasil (CGTB) nos meios sindicais, cujo comitê organizador existia desde julho de 1926. Um primeiro

passo é a realização de um Congresso Operário Regional do Rio de Janeiro, que funda a Federação

Sindical  Regional  do  Rio  (FSRR),  onde  os  comunistas  pretendem  desenvolver  um  sindicalismo

classista junto aos socialistas reformistas (DULLES, 1977, p. 228; DEL ROIO, 2007b, p. 32).

Formado o BOC em 1927, a presidência da organização é entregue a João Batista de

Azevedo Lima, político que mais tarde apoiaria a candidatura de Júlio Prestes, sendo por isso expulso

da organização. É nesse contexto que o jornal A Nação vai defender eloquentemente a tática da frente

única, pensada enquanto união de forças política antioligárquicas e anti-imperialistas, um Kuomintang

brasileiro (DEL ROIO, 2007b, p. 32-33). Nesse jornal, Astrojildo Pereira e Otávio Brandão encontram-se

com Leônidas de Rezende, professor positivista que reforçará a tendência de aliança com setores das

Forças  Armadas.  Segundo  Del  Roio  (ibid.,  p.  33-34),  “no  exército  é  que  se  encontrava  a  maior

influência da concepção positivista, e a busca da aliança política dos comunistas com a juventude

militar rebelada aparecia como elemento primordial neste momento”. Os comunistas pensavam assim

poder aproximar operários de soldados, numa mimetização da aproximação entre operários e soldados

na Revolução Russa.

Com esse propósito de reaproximação com o tenentismo, só que dessa vez com sua

variante social, sobretudo depois da repressão que se abateu sobre o movimento, Astrojildo Pereira

ruma para a Bolívia a fim de encontrar-se com Luís Carlos Prestes (ibid., p. 34). Era nesse momento

que  Prestes  tomava  contato  com  o  marxismo,  mas  Prestes  recusa-se  ainda  a  compor  com  os

comunistas: ambicionava um movimento totalmente chefiado por ele mesmo, política e militarmente. As

vésperas  da  Revolução  de  1930,  para  a  decepção  dos  seus  seguidores,  Prestes  apresenta  um

manifesto, o famoso Manifesto de Maio, preconizando um governo popular nas mãos de camponeses,
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trabalhadores, soldados e marinheiros. Nesse governo as terras seriam tomadas e repartidas entre os

que  nelas  trabalhavam,  a  dívida  externa  seria  repudiada,  e  minas,  bancos,  serviços  públicos,

concessões e todos os meios de comunicação seriam confiscados e nacionalizados. O manifesto daria

origem à Liga de Ação Revolucionária (LAR) de Prestes (DULLES, 1967, p. 66-68).

Foi um uma decepção para os tenentes. Numa reunião com os tenentes Siqueira Campos,

João Alberto e Miguel Costa Prestes criticaria Juarez Távora, que já o havia alertado para não buscar

ajuda na União Soviética, acusando-o de não ser um verdadeiro revolucionário, diante do que Miguel

Costa perguntou “por que ele abria exceção para os três que o ouviam (ibid., p. 67)”. Mas a decepção

também abateu os comunistas, que “ficaram descontentes com a omissão de qualquer referência ao

Comunismo [no manifesto], e começaram a especular se o autor substituiria 'prestismo' pelo Partido

(ibid., p. 68)”.

É nesse mundo em transformação que Pedrosa vai se inserir. Vamos analisar agora o seu

percurso, sua aproximação com o marxismo, com o PCB, com a oposição comunista à direção do PCB,

oposição às opções políticas da direção comunista acima delineadas, passando em seguida à sua

ruptura com o partido e ao seu papel no campo do trotskismo brasileiro e internacional.

2. Militante do PCB

Mário Pedrosa esteve no centro da organização da Oposição de Esquerda no Brasil na

passagem da década de 1920 para a década de 1930, oposição que vai posteriormente ligar-se à

Quarta Internacional em setembro de 1938. Como veremos abaixo, Pedrosa torna-se militante do PCB

em 1926,  sendo no ano  seguinte  enviado para  estudar  em Moscou.  Na Alemanha Pedrosa toma

contato com a oposição ao stalinismo e decide não seguir viagem. A sua volta da Europa em fins de

julho de 1929 cria então condições favoráveis para a “homogeneização” em torno das teses de Trotsky

de cinco dissidências sucessivas nos quadros do PCB (KAREPOVS; NETO, 2007, p. 128; NETO, 1993,

p. 223-224). São elas: as críticas de Rodolfo Coutinho à proposta de aliança com o tenentismo em

outubro de  1927;  as  críticas  de  João  da  Costa  Pimenta e  Joaquim Barbosa  à instrumentalização

política dos sindicatos em janeiro-abril de 1928, que deram origem à Oposição Sindical; as críticas

feitas pela chamada “cisão de maio de 1928” ao autoritarismo da Comissão Central Executiva (CCE) do

PCB, e também ao seu desvio da linha política traçada no II Congresso; as críticas de uma das células

do partido, a “Célula 4-R”, em julho de 1929 à guinada abrupta do PCB à esquerda, seguindo sem

qualquer  trabalho  prévio  de  organização  das  massas  as  diretrizes  do  VI  Congresso  da  Terceira

39



Internacional; e as críticas de Aristides Lobo em dezembro de 1930 à linha política do partido e à sua

incapacidade de  garantir  a  disciplina  em suas fileiras  (ABRAMO; KAREPOVS,  1987;  COGGIOLA,

2003; DEL ROIO, 2007b; KAREPOVS; NETO, 2007; NETO, 1993).

Se o indivíduo que primeiro percorre uma prática ou campo e que primeiro unifica no seu

discurso a expressão ideológica daquela prática ou campo é uma vanguarda, e se as massas são os

indivíduos  que  assimilam  os  discursos  emitidos  pela  vanguarda,  então  Pedrosa  afirma-se  como

vanguarda da Oposição de Esquerda no Brasil.

O  jovem  Pedrosa  vai  inserir-se  portanto  numa  disputa  entre  os  grupos  sociais  que

compunham o movimento comunista brasileiro, disputa esta que se dava em torno da definição da

forma de realização dominante do comunismo brasileiro nos limites de certas determinações: as do

modelo  bolchevique  ou  leninista  de  organização  partidária.  Essa  disputa  mimetizava  no  Brasil  as

disputas que se verificavam na União Soviética e em outros países, pois alterando-se, em favor dos

stalinistas ou da oposição, a forma de realização dominante do movimento comunista no seu centro

mundial, a União Soviética, impunha-se a alteração, em favor dos stalinistas ou da oposição, da sua

forma de realização dominante em cada país. Não se trata de uma visão mecanicista, pois o partido

brasileiro  seguia  deliberadamente  as  diretrizes  vindas  de  Moscou,  ao  mesmo  tempo  em  que  os

dirigentes mundiais do movimento pretendiam determinar o que se passava noutros países. Assim, na

medida em que a oposição soviética criticava as diretrizes do grupo dirigente soviético e essas críticas

chegavam  ao  Brasil,  criavam-se  condições  propícias  para  a  crítica  do  grupo  dirigente  brasileiro,

sobretudo porque chegavam não apenas críticas mas também propostas políticas, propostas práticas.

Pedrosa foi o principal galvanizador da entrada de tais críticas e propostas no Brasil.

Caso os militantes de uma seção da Terceira Internacional tivessem acesso às polêmicas

travadas na União Soviética e aos projetos políticos que estavam lá em disputa, e militantes dessa

seção  já  viessem  fazendo  críticas  à  linha  política  em  curso,  enxergando  uma  convergência  dos

impasses políticos vividos nessa seção com os impasses políticos vividos noutras seções, enxergando

um impasse político  estrutural  e comum a toda a internacional,  a contenda internacional  então se

reproduzia  pelo  menos  em  essência  nessa  seção,  mesmo  que  guardando  especificidades  não

verificadas noutros lugares. Foi esse o caso do Brasil.

Assim,  há  estruturas  que  transcendem  os  marcos  da  formação  social  brasileira

relacionando-se  contraditoriamente  nessa  formação  social.  Algumas  estruturas  muito  importantes

projetam-se para cá a partir do exterior, por exemplo a Europa. Na medida em que a cultura europeia

— não apenas no sentido ideológico mas num sentido mais amplo, no sentido de práticas sociais,
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instituições — fornecia modelos aos grupos sociais brasileiros, o polo predominante da relação, ou o

referencial, situava-se na Europa, embora não se possa falar numa relação de causalidade unilateral e

se deva falar pelo contrário numa dupla causalidade, mas muitas vezes com predominância da cultura

europeia.  Muitas  vezes  o  referencial  é  europeu  por  iniciativa  dos  próprios  brasileiros.  Exemplos:

Pedrosa quando jovem vai estudar na Europa; e é igualmente para a Europa que a direção do PCB

envia Pedrosa, para que ele pudesse se formar quadro dirigente do comunismo brasileiro. Essa relação

foi na verdade bastante enriquecedora.

No entanto às vezes é a dinâmica nacional o verdadeiro determinante, pois os modelos de

práticas  e  suas  expressões  ideológicas  trazidos  de  fora  esbarram  na  dinâmica  das  lutas  sociais

“autóctones” e em limitações materiais, dado que a realidade natural, econômica, política e social em

geral guarda particularidades. Por exemplo: os integralistas admitiam a presença de múltiplas etnias no

movimento fascista. Segundo Leslie Bethell (2008, p. 35-36), “a ideologia integralista era uma mistura”,

e apesar das influências italiana e alemã “a AIB sempre [insistiu] nas diferenças entre integralismo e

fascismo e mais particularmente nazismo”.

Ela era,  alegava,  mais conservadora,  mais Cristã,  mais em harmonia  com as encíclicas
papais Rerum Novarum e Quadragesimo Anno. Não obstante, a AIB visava reestruturar o
sistema  político,  social  e  econômico  do  Brasil  conforme  linhas  fascistas,  substituindo  o
“Estado liberal” por um Estado forte, centralizado, “integral”, sob o controle de um partido
único modernizante dirigido por um líder carismático e autocrático, que reconciliaria os dois
Brasis — o interior econômica e socialmente atrasado e as áreas litorâneas desenvolvidas e
cosmopolitas  —  através  do  desenvolvimento  econômico  nacional  (o  crescimento  da
indústria, crédito agrário, um sistema bancário nacional, um sistema nacional de transporte e
comunicações, etc.) e relações corporativistas entre Estado e sociedade. [...] A AIB se via
como  a  manifestação  nacional  do  movimento  fascista  internacional,  mas  evitou  uma
identificação muito próxima com a Itália fascista e especialmente com a Alemanha nazista e
seus representantes diplomáticos. A embaixada italiana fornecia algum apoio financeiro; a
embaixada alemã não, preferindo apoiar o Partido Nazista [as células do partido no Brasil],
não menos porque os integralistas favoreciam a total assimilação de todos os grupos étnicos
no  Brasil  como  brasileiros.  [...]  Ao  mesmo  tempo  a  AIB  também  desenvolveu  raízes
impressionantes  em áreas  não-urbanas  em estados  como Bahia,  Pernambuco,  Ceará  e
Maranhão onde ela agia através dos canais oligárquicos tradicionais, usando práticas bem
estabelecidas de patronato e clientelismo para recrutar e mobilizar apoiadores (ibid., p. 36-
37).

Do ponto de vista ideológico há assimilação, mas as ideias assimiladas defrontam-se com

limitações materiais para a sua realização, e além do mais adquirem um sentido parcial ou inteiramente

novo em sistemas ideológicos parcial ou inteiramente novos, que expressam relações sociais parcial

ou inteiramente diferentes: dentro dos grupos sociais nativos desenvolvem-se campos relacionantes

onde as práticas vindas de fora chocam-se com as práticas autóctones, o que se expressa também

ideologicamente; e as novas ideias são unificadas pelos indivíduos que percorrem tais grupos sociais,
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e que visam à representação da coerência no seu próprio percurso, com as expressões ideológicas

das práticas autóctones.

Do ponto de vista prático e organizacional no entanto, e do relacionamento recíproco entre

os grupos sociais nacionais que fazem referência a grupos sociais estrangeiros, as práticas são no

fundo as mesmas: a despeito das especificidades nacionais, os integralistas eram anticomunistas, não

apenas na ideologia mas  —  e sobretudo  — na prática;  e os comunistas,  também a despeito das

especificidades nacionais,  disputavam espaço com os anarquistas e os socialistas reformistas, não

apenas  por  serem  ideologicamente  rivais  mas  por  desenvolverem  práticas  antagônicas  às  dos

anarquistas e reformistas; e dentro do movimento comunista, também a despeito das especificidades

nacionais, a Oposição de Esquerda adota o mesmo programa e desenvolve o mesmo tipo de luta

contra o stalinismo, ao passo que direção stalinista do PCB combate a oposição com os mesmos

mecanismos (expulsa, difama, impõe a “autocrítica”) que a direção stalinista do partido soviético e da

Terceira Internacional.

Assim, Pedrosa vai percorrer diversos campos: campos integradores em que se chocam

os grupos sociais das classes exploradas e os grupos sociais das classes exploradoras (pois ele vai

participar  diretamente da luta entre  eles,  inclusive por  exemplo do combate físico ao fascismo);  o

campo relacionante em que se chocam os comunistas e outros movimentos dos trabalhadores (pois

sendo comunista vai inserir-se num movimento que se projeta contra e se diferencia dos movimentos

não comunistas),  e dentro  do movimento comunista  o  campo relacionante em que se chocam os

oposicionistas de esquerda e os stalinistas (pois ele vai aderir à Oposição de Esquerda); o campo da

produção,  pois  veremos adiante que Pedrosa,  ao mesmo tempo em que ingressou no movimento

comunista, passou a trabalhar como assalariado, sobretudo em jornais, mas também como professor e

crítico de arte; um campo relacionante mais amplo, o do movimento comunista internacional reunido

em torno da Terceira Internacional, em que se chocavam diferentes projetos revolucionários e portanto

diferentes  grupos  sociais;  e  outro  campo  relacionante  mais  amplo,  a  Oposição  Internacional  de

Esquerda (OIE), na qual floresciam também diferentes projetos revolucionários e portanto diferentes

grupos sociais.

Enfim, a intervenção de Pedrosa no movimento comunista brasileiro vai ser um percurso

por diversos campos e grupos sociais: de início o percurso atravessa com maior frequência os campos

e  grupos  que,  inseridos  no  movimento  comunista,  manifestavam  críticas  em  relação  à  direção

pecebista e que pretendiam portanto substituir a forma de realização dominante do partido; a certa

altura Pedrosa vai percorrer também com grande frequência os campos e grupos que criticavam, de
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dentro do movimento comunista europeu e norte-americano, o stalinismo; durante a Segunda Guerra,

já depois de ter rompido com o PCB, as críticas à posição de Trotsky relativamente à União Soviética

vão  inserir  Pedrosa  noutro  campo:  aquele  em que a  primeira  dissidência  da  Quarta  Internacional

disputa com Trotsky a definição da forma de realização dominante da nova internacional; do ponto de

vista da relação dos marxistas com outros grupos Pedrosa estará inserido com grande frequência nos

grupos e campos em que se chocam (inclusive fisicamente, em batalhas campais) as esquerdas e os

fascistas, tanto dentro quanto fora do Brasil; mais tarde os grupos e campos que Pedrosa vai percorrer

com notável frequência são aqueles onde se chocavam os grupos a favor ou contra o movimento

queremista, a favor ou contra a sobrevivência do “getulismo” na política brasileira; a partir daí Pedrosa

vai fazer sua guinada à perspectiva nacionalista, inserindo-se frequentemente em grupos e campos

marcados pelo nacionalismo. Um elemento no entanto não muda: Pedrosa estará sempre na oposição

às ditaduras exercidas sobre a classe trabalhadora e sobre as classes “populares” (a ditadura de Stalin,

a ditadura de Vargas, a ditadura de Hitler, a Ditadura Militar etc). Nesse caso a frequência do percurso

de Pedrosa não sofrerá qualquer alteração, o que não significa que Pedrosa não defendesse soluções

golpistas e ditatoriais, sobretudo quando pensava que tais golpes e ditaduras ou fossem realizados

pelo proletariado ou estivessem ligados aos interesses do “povo”.

Mas voltemos ao papel de Pedrosa como vanguarda da Oposição de Esquerda no Brasil.

Voltando da Europa, Pedrosa volta como representante da OIE no Brasil (não se trata do indivíduo

Pedrosa,  mas  de  um  grupo  social  que  se  projeta  da  Europa  para  dentro  do  PCB  através  da

mimetização por parte de Pedrosa do comportamento prático e ideológico determinado pela OIE), o

que corresponde a introduzir uma relação de dupla causalidade entre a oposição internacional que

então tomava forma e as dissidências  nos quadros do PCB,  a qual,  devido à  predominância  das

estruturas vindas da Europa naquele momento, levou à assimilação das práticas e ideologias da OIE

por parte dos dissidentes brasileiros.

Note-se bem:  não é o indivíduo Mário  Pedrosa o sujeito  da transformação,  mas uma

instituição  da  qual  ele  passa  a  fazer  parte;  é  Pedrosa  não  como  indivíduo  mas  como  elemento

constitutivo de uma instituição, anulando-se como indivíduo nesse processo de inserção institucional,

que transforma tais dissidências pecebistas na Oposição de Esquerda do Brasil. Isso não significa que

Pedrosa não fosse crítico em relação a esta ou àquela posição dentro da OIE, mas que em linhas

gerais ele atuava de acordo com as práticas e ideias produzidas pelas OIE; para além dessas linhas

gerais Pedrosa era sim bastante crítico. E a crítica resultava justamente da unificação por Pedrosa da

ideologia (em termos gerais) da OIE com outras ideologias. Era justamente o percurso de Pedrosa por
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grupos sociais os mais diversos que lhe permitia analisar  criticamente as mais diversas práticas e

discursos.

No  que  se  refere  às  críticas  dos  oposicionistas  às  direções  dos  partidos  comunistas

alinhadas às direções do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e da Terceira Internacional,

trata-se essencialmente dos mesmos problemas no Brasil e na Europa: a denúncia da violação por

parte dos stalinistas do princípio do centralismo democrático; a denúncia dos desvios “oportunistas”

dos stalinistas,  que firmavam em determinados momentos alianças com a burguesia  e a pequena

burguesia ou com partidos “oportunistas” de esquerda (como os comunistas concebiam nessa época a

socialdemocracia); a denúncia dos ziguezagues políticos dos dirigentes, ora à direita, defendendo uma

atuação  legalista  nos  marcos  das  alianças  firmadas  com  a  burguesia,  a  pequena  burguesia  e  a

socialdemocracia,  ora  à  esquerda,  defendendo  a  luta  armada  contra  as  classes  proprietárias  e

rechaçando a socialdemocracia.

As coisas divergem relativamente por outro lado no que se refere às táticas e estratégias

específicas de cada partido, que levavam em conta as condições específicas de cada país e região.

Mas no fundo trata-se da aplicação de um mesmo modelo e de uma forma ou outra de realização

desse modelo  —  mundialmente idênticas em suas determinações  — nas condições específicas de

cada país e região.

Um fator que contribuía para uma maior autonomia dos oposicionistas brasileiros — e em

menor medida também do PCB — eram as dificuldades materiais e políticas confrontadas pela OIE

para a expansão mundial da oposição (FERREIRA, 1999, p. 191). A autonomia do PCB era menor mas

também  existia,  sobretudo  devido  à  visão  eurocêntrica  predominante  na  Terceira  Internacional,

relegando o PCB a uma posição marginal (KAREPOVS; NETO, 2007, p. 111). A América Latina por

exemplo só foi objeto de interesse da Terceira Internacional por ocasião do seu IV Congresso, o de

1928 (ibid., p. 113). Apesar disso, comparado ao grupo de Pedrosa, havia um maior empenho do PCB

em seguir acriticamente as diretrizes vindas de fora, explicado pelo empenho do partido em se fazer

reconhecer como seção brasileira da Terceira Internacional (DEL ROIO, 2007b, p. 25-27).

Vejamos porém como se dá factualmente todo esse processo.

O primeiro contato de Pedrosa com o marxismo dá-se na Faculdade de Direito do Rio de

Janeiro, onde o autor  estuda de 1919 a 1923, sendo durante esse período que Pedrosa passa a

frequentar o círculo do professor Edgardo de Castro Rebelo (CANDIDO, 2001, p. 15). Esse foi portanto

o  primeiro  grupo  social  no  interior  do  qual  Pedrosa  tomou  contato  com  a  ideologia  marxista,  e

consequentemente com os grupos sociais vinculados ao movimento operário e à classe trabalhadora.
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Segundo José Castilho Marques Neto (2001, p. 86), Rebelo foi “seu mestre e importante

personagem em sua formação intelectual”, além de exercer forte influência sobre Lívio Xavier, Rodolfo

Coutinho e outros militantes do PCB, que se tornariam mais tarde militantes trotskistas (NETO, 1993, p.

244). Segundo Marcos Del Roio (2007b, p. 34), Rebelo era “um jurista identificado com o evolucionismo

de Spencer”.

Essa leitura na verdade era corriqueira. Para Del Roio (2007b, p. 13), “a oposição ao

liberalismo oligárquico por parte de emergentes camadas sociais urbanas (ligadas ou não à instituição

militar)  fez  uso  do  positivismo  como  arma  de  luta  contra  a  dominação  oligárquica  e  formas  de

acumulação  pré-capitalistas”,  de  modo  que  “de  uma  certa  forma,  o  papel  desempenhado  pelo

liberalismo contra o absolutismo monárquico na Europa foi representado, no Brasil, pelo positivismo

contra  o  liberalismo  da  oligarquia”.  Desse  modo,  o  positivismo  estava  inserido  na  tradição  dos

movimentos revolucionários brasileiros desde o período do Império.

Além do mais, no Brasil o movimento operário foi influenciado pelo positivismo desde suas

origens, através de uma combinação da tradição republicana positivista com o socialismo da Segunda

Internacional, sendo “precisamente essa leitura de Marx que, por meio de muitos filtros culturais, viria a

transportar-se para o Brasil e, aqui, somar-se ao já existente caudal do positivismo (ibid., p. 14)”. Um

dos  primeiros  programas  socialistas  de  inspiração  marxista  adaptados  à  realidade  brasileira,

Socialismo no Brasil: esboço de um projeto socialista,  redigido por Antonino Piccarolo em 1908 em

nome do Centro Socialista Paulistano, é também marcado pelo ideário positivista (HECKER, 2003).

Na verdade as ideias socialistas já haviam chegado ao Brasil muito antes, ainda no século

XIX. Segundo Antonio Ozai da Silva, as ideias de Marx teriam aparecido no Brasil pela primeira vez no

jornal O Seis de Março em março de 1872. O jornal era dirigido por Afonso D'Albuquerque Melo e José

Maria, dois liberais radicais, e publicaria um artigo sobre a vida e obra de Marx traduzido da revista

Ilustração Espanhola. O primeiro intelectual brasileiro a analisar as ideias de Marx seria porém Tobias

Barreto,  num discurso  de  colação  de  grau  de  bacharéis  em 1883.  Outro  intelectual  que  mostrou

interesse por Marx, sem tornar-se marxista ou socialista, foi Euclides da Cunha. O primeiro marxista

militante teria sido Silvério Fontes, médico sergipano. Santos, núcleo da propaganda abolicionista e à

época com contingente considerável de trabalhadores, foi palco das primeiras tentativas de Fontes de

formar  círculos marxistas.  Em 1895 Fontes  começaria  a  dirigir  o  Centro  Socialista  de Santos e o

quinzenário  A  Questão  Social.  “O  artigo  de  apresentação  deste  jornal  revela  uma  influência

evolucionista e uma inclinação para o reformismo (SILVA, s.d., p. 15)”. O principal órgão que divulga as

ideias socialistas após a extinção do Centro Socialista de Santos é o Jornal Avanti, publicado a partir
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de 1900 pela Liga Democrática  (ibid., p. 15). É dessa liga que mais tarde surgirá o já mencionado

Centro Socialista Paulistano (HECKER, 2003).

Del Roio esclarece (1998, p. 178) que “com a formação em série de partidos operários e

socialistas  [na  década  de  1880],  a  necessidade  de  difundir  as  ideias  marxianas  implicou  sua

vulgarização e a abertura de espaço para a intrusão positivista”, e que “na preocupação de comprovar

suas hipóteses, Engels (mas também Marx) fez concessões à concepção evolucionista e naturalista da

história, como na Origem da família, da propriedade privada e do Estado [ ...]”. Na verdade outro fator

de aproximação do marxismo com o positivismo foi “a proeza de conjugar num sistema coerente duas

tradições autoritárias antagônicas,  o  culto  do governo central,  herdado do radicalismo jacobino de

Babeuf, e o poder empresarial, que Saint-Simon teorizara e se esforçara por expandir precisamente

como alternativa ao jacobinismo que execrava (BERNARDO, 1998b, p. 157)”. De um lado, esposando

uma concepção evolutiva da civilização, Marx e Engels aproximavam-se do positivismo do ponto de

vista da economia, quando enfatizavam o desenvolvimento as forças produtivas e a organização da

produção  segundo  um plano;  de  outro  aproximavam-se  do  positivismo  também no  plano  político,

concebendo o socialismo a partir do Estado.

No entanto,  a  despeito  do  seu  contato  inicial  com um marxismo eivado  de  intrusões

positivistas,  Pedrosa  não  parece  ter  desenvolvido  uma  tendência  particularmente  forte  para  a

vulgarização teórica. Pelo contrário, Pedrosa criticava duramente a vulgarização teórica dos quadros

do PCB, como numa carta a Lívio Xavier de fins de 1926, em que o jovem Pedrosa queixa-se nos

seguintes termos: “a limitação intelectual, eis onde não posso chegar. [...] O fato é que estamos bem

arranjados, com uma visão necessária do mundo bastante lúcida para falharmos, e vamos falhando

admiravelmente. [...] Que pobreza de imaginação, porra! [...] (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 266)”. É

evidente portanto um profundo descontentamento com o esquematismo analítico do PCB, que consistia

em releituras das diretrizes da Terceira Internacional que o partido ia deglutindo com grande dificuldade

e adaptando à realidade nacional (NETO, 1993, p. 93).

Segundo Neto (ibid., p. 191), tanto Pedrosa quanto Xavier5, seu melhor amigo e principal

companheiro de militância eram “homens cultivados por uma tradição eclética e esmerada”. Pedrosa

tinha uma “origem de família bem posta e ilustrada” e era “rodeado de amigos, colegas e professores

cujas biografias na cultura e na militância política também seriam relevantes (NETO, 2001, p. 85)”. O

5 Lívio Barreto Xavier nasceu no Ceará, na cidade de Granja, no mesmo dia e no mesmo ano que Pedrosa. Após estudar
em Granja e Fortaleza muda-se para o Rio de Janeiro para cursar o mesmo curso que Pedrosa, Direito, e na mesma
faculdade. Ambos se conhecem na casa de Arinda Houston, mãe de Mary Houston, futura esposa de Pedrosa. Xavier
entra para o PCB em 1927, sendo mais tarde um dos signatários da carta da “cisão de maio de 1928”, já mencionada
acima (NETO, 1993, p. 24; NETO, 2001, p. 86).
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ambiente de Pedrosa era portanto o de “jovens cultos e letrados (ibid., p. 85)”.

É preciso fazer notar também nesse sentido o contato de Pedrosa com os modernistas.

Marcelo Mari faz referência por exemplo à participação de Pedrosa no Clube de Artistas Modernos

(CAM), surgido mais tarde em São Paulo, em novembro de 1932 (MARI, 2006, p. 40-41). Clube este

que, perseguido pelo governo e pelos integralistas (ibid., p. 44), realizou eventos ao longo de 1933,

como uma apresentação da cantora Elsie Houston — irmã de Mary Houston e esposa de Benjamin

Péret, poeta surrealista francês e companheiro de Pedrosa na Liga Comunista (Oposição Bolchevista-

Leninista) — e uma conferência de Pedrosa sobre Käthe Kollwitz (ibid., p. 46-47). O mesmo clube

realizaria ainda no mesmo ano uma conferência de Caio Prado Júnior sobre a União Soviética. E criaria

o  Teatro  da  Experiência,  que  apresenta  a  peça  Bailado  do  deus  morto,  que  desperta  a  fúria  da

sociedade conservadora (da Liga das Senhoras Católicas, de clérigos e jornalistas)  e cuja terceira

apresentação é interrompida com truculência pela polícia, fato que leva à publicação de um abaixo-

assinado no Diário de São Paulo em novembro de 1933, contando com assinaturas de Pedrosa, Caio

Prado  Júnior  e  outros  (ibid.,  p.  47-48).  Antes  disso  porém  Pedrosa  já  se  relacionava  com  os

modernistas, frequentando em 1926 — ao mesmo tempo em que se aproximava do PCB — os círculos

de debates realizados numa pensão na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, onde morava Plínio

Salgado, dos quais participavam também Plínio Melo, Fernando Callage, Jaime Adour da Câmara,

Augusto Frederico Schmidt, Raul Bopp e Araújo Lima (NETO, 1993, p. 197).

Apesar da relação “próxima e cordial”  de Pedrosa com Mário de Andrade, Raul Bopp,

Ismael Nery e outros, “com encontros frequentes e debates culturais”, Pedrosa era “implacável” quando

analisava o posicionamento político dos modernistas, atacando-os por um lado por aderirem ao Partido

Democrático (que fundado em fevereiro de 1926 consolida-se como um partido de oposição liberal ao

PRP, sendo extinto em 1934 e dando origem ao Partido Constitucionalista) (ibid., p. 197 e 244); e por

outro por serem apolíticos. Sobre essa posição política de alguns modernistas, Pedrosa afirmaria: “é

moda menosprezar a política” e “[os modernistas] são rapazes inteligentes, às vezes de bom senso,

mas em geral — por menos que queiram ser — literatos (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 197)”.

Assim, é possível que ao mesmo tempo em que o autor tomava contato num grupo social

com um marxismo mais  ou  menos  positivista  noutro  grupo  social  (ou  noutros  grupos sociais)  ele

tomava  contato  com  uma  atitude  intelectual  que  neutralizava  em  certa  medida  a  tendência  à

vulgarização, ao esquematismo e ao dogmatismo. E é possível também que o próprio grupo de Rebelo

se  caracterizasse  por  essa  atitude  intelectual,  verificando-se  um  diálogo  do  marxismo  com  o

positivismo exatamente por causa da abertura intelectual do grupo. Creio ser esta última a opção mais
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provável, dado que Pedrosa, apesar de ser também crítico em relação a Rebelo, parece mencioná-lo

em diversas cartas como um interlocutor importante6.

As discussões que Pedrosa desenvolvia com seu grupo desde a Faculdade de Direito

eram  discussões  voltadas  para  uma  melhor  compreensão  do  socialismo  (NETO,  1993,  p.  200),

marcadas por uma grande pluralidade de opiniões. O referencial dessas discussões, além de textos de

Marx, Engels e Trotsky, eram o jornal do Partido Comunista da França, L’Humanité, e a revista Clarté,

publicações que “reproduziam todos os questionamentos, propostas, impasses e documentos tratando

do problema russo e dos rumos do socialismo internacional (ibid., p. 200)”.

Assim, Pedrosa — junto a seus companheiros — já vinha se inteirando, antes mesmo de

se filiar ao PCB, dos debates travados nos partidos bolcheviques mundo afora, particularmente no

partido soviético. Os demais militantes do partido, percorrendo grupos sociais bem diferentes, eram

muito menos informados e tinham uma formação muito menos eclética, e consequentemente muito

menos refinada.

Na verdade, de certa forma o debate e a pluralidade de ideias faziam parte de um esforço

desencadeado e patrocinado pelos próprios dirigentes soviéticos, pelo menos até a morte de Lenin. Por

meio  desse  esforço,  objetivava-se  responder  aos  impasses  da  Revolução  Russa  e  da  revolução

mundial. Segundo Daniel Aarão Reis,

apesar do caráter ditatorial  do regime, o ineditismo dos problemas e a ausência de uma
ortodoxia abriam brechas e conferiam certa margem para a formulação e a discussão de
alternativas. Por outro lado, [...]  ainda não haviam se tornado ostensivas, e formalmente
definidas, as ambições dos bolcheviques em controlar todos os aspectos da vida social: das
artes e da literatura até a vida privada dos cidadãos (REIS, 2007, p. 96).

O problema é que no Brasil o acesso dos militantes aos debates era muito limitado. Assim,

o próprio esforço dos dirigentes soviéticos, de busca de soluções para os impasses da revolução e da

construção do socialismo, acabava não reverberando com a mesma intensidade no Brasil. O próprio

Pedrosa reconhecia que a “base” do PCB em geral não tinha acesso às controvérsias internacionais.

Numa carta a Xavier de fins de julho de 1930, quando já existia uma Oposição de Esquerda no Brasil, o

Grupo Comunista Lenin, Pedrosa diz que

ninguém sabe nada da situação internacional. Você pensa que o creta do Partido sabe o que
é  socialismo  num  só  país,  questão  chinesa,  democracia  de  base,  comitê  anglo-russo,
burocracia, centrismo, direitismo, oposição, Stalin, Trotsky etc. Você é besta. [...] Primeiro é
preciso dar a essa gente alguma coisa a respeito para ler, antes de exigir que tome posição
(PEDROSA apud NETO, 1993, p. 327).

6 Cf. as cartas de Pedrosa reproduzidas em Neto (2003).
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Enfim, segundo Neto (1993, p. 192), “os fundadores da Oposição de Esquerda brasileira

percorreram um caminho de formação intelectual diverso daquele dos dirigentes do PCB na época” e

esse  confronto  intelectual  foi  um  dos  fatores  que  acentuaram  a  divergência  entre  os
comunistas,  não sendo apenas objeto de mera erudição os candentes artigos e debates
travados entre os dois grupos sobre conceitos de burguesia nacional, socialismo científico,
caráter  da  revolução  proletária  e  tantos  outros,  que  tinham  como  referência  e  objetivo
demonstrar  que  também  no  plano  teórico  as  análises  de  um  e  de  outro  eram
inequivocamente marxistas.

Segundo Manolo (2009c),

a  análise  tradicional  da  composição  social  dos  meios  trotskistas  brasileiros  da  primeira
geração (que abrange o período que vai da fundação do Grupo Comunista Lenine até os
últimos dias do Partido Operário Leninista), muitas vezes lançada em tom de acusação, é
simplória, mas bastante realista: eram militantes oriundos de famílias ricas, geralmente com
educação  universitária  (advogados,  médicos,  engenheiros  etc.)  ou  que  se  tornaram
conhecidos por alguma atividade na área cultural (pintores, romancistas, poetas, escultores
etc.).  A  exceção  era  daqueles  que,  vindo  de  famílias  menos  abastadas,  viviam  da
comunicação  social  (jornalistas,  tipógrafos,  revisores  etc.).  Esta  origem  — “pequeno-
burguesa”, no dizer dos stalinistas igualmente “pequeno-burgueses” de então — certamente
abriu-lhes maiores  possibilidades  de acesso à cultura  erudita,  às  artes,  à  literatura,  aos
clássicos  da  filosofia  e  da  política;  o  trânsito  em  tais  meios  deu-lhes  um  “quadro  de
referência intelectual” mais amplo a partir  do qual interpretar o mundo. A amplidão deste
“quadro de referência intelectual”,  ao mesmo tempo em que lhes assegurou a bagagem
necessária para analisar criticamente tanto a conjuntura política quanto a própria militância,
era exatamente o que os separava dos operários semianalfabetos que pretenderam trazer
para suas organizações. Muito embora houvesse um esforço gigantesco dos movimentos
revolucionários da época para alfabetizar os filhos de operários — o movimento educacional
anarquista do início do século XX dá testemunho disso — e abrir espaço para a produção
cultural destes mesmos operários – o teatro operário do mesmo período é bastante prolífico
– é muito difícil supor que este abismo cultural houvesse sido transposto. Este é, talvez, um
elemento central da dificuldade destas correntes em tornar-se movimentos de massa, como
pretendiam.

Seja como for, o primeiro contato de Pedrosa com o PCB dá-se em julho de 1925, quando

ele assina o jornal do partido, A Classe Operária (ibid., p. 193). Pedrosa revela em carta a Xavier que

ficou “assombrado” com a própria audácia e que já se via “com a polícia atrás” e “com ares de mártir

pela causa”, acrescentando no entanto que não tinha vocação para isso (PEDROSA apud NETO, 1993,

p. 194). Apesar do assombramento e da vacilação iniciais, Pedrosa ingressa no partido e permanece

militando até o fim da vida, dentro e depois fora do PCB.

Ainda em julho de 1925, em carta ao PCB publicada em  A Classe Operária, Pedrosa

expressa a sua concordância com o programa político do partido, seu modelo de organização e sua
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orientação  doutrinária  (NETO,  1993,  p.  194).  Pedrosa  no  entanto  deixa  clara  nessa  carta  uma

perspectiva de repúdio à colaboração de classes:

temos grande satisfação em comunicar-lhes que concordamos em gênero e número com o
programa  político  de  A Classe  Operária,  sua  organização,  nitidamente  proletária,  e  sua
orientação doutrinária, isto é, pela luta de classes, pela educação das massas organizadas e
unificadas  nos  sindicatos  e  pela  obediência  às  leis  objetivas  da  economia  marxista,  do
materialismo histórico,  enfim pela  prática  do leninismo.  [...]  Nunca é demais denunciar  o
perigo do reformismo. Sobretudo entre nós, onde tudo ainda está por fazer. Podemos dizer,
sem medo e sem erro, porque é a verdade, que a missão do reformismo tem sido a de salvar
a sociedade burguesa da transformação social rápida. […] Onde a luta de classes não se
mantém intangível,  limpa de toda mancha colaboracionista,  os interesses do proletariado
estão sendo traídos, as aspirações das massas conspurcadas e a transformação é um ideal
balofo e vão, bom para literatices (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 194-195).

Pedrosa  já  deixa  claro  também  que  não  pretende  abrir  mão  de  sua  independência

intelectual, deixa claro seu posicionamento individual no ato de declarar apoio público ao PCB, opondo-

se ao reformismo e aderindo ao leninismo  — que certamente representava a principal corrente do

socialismo revolucionário nessa época — só que ao leninismo numa versão classista.

A entrada no partido se dá então no ano seguinte por intermédio de Mário Grazzini, líder

gráfico responsável  pelo trabalho do partido em São Paulo, o que demonstra  que foi  através dos

quadros dirigentes que Pedrosa foi cooptado (ibid., p. 195). Tudo indica que os dirigentes do PCB,

sobretudo Mário Grazzini, viram nele uma pessoa com formação intelectual apropriada para a direção

do partido, apostando em Pedrosa como uma importante aquisição para o comunismo brasileiro. Mais

importante ainda: Pedrosa superava intelectualmente o próprio dirigente partidário que o cooptou, tanto

que numa carta de janeiro de 1926 Pedrosa revela a Xavier estar dando aulas a Mário Grazzini:

imagina que ontem comecei a ensinar  (!)  economia ao Mário Grazzini.  Todas as quintas
agora é isso. E comprometi-me a ensinar-lhe tudo. Tenho agora que estudar. Manda- me
dizer se sabes de algum livro didático bom para o caso. Porque Marx ele estudará depois.
Agora está estudando gramática, aritmética e noções de economia (PEDROSA apud NETO,
1993, p. 263).

É por isso que em outubro de 1927 Pedrosa parte para Berlim, em escala para Moscou,

com o objetivo de frequentar a Escola Leninista, responsável pela “formação de dirigentes para as

várias  seções  nacionais  [da  Terceira  Internacional]  (NETO,  1993,  p.  31)”.  Em novembro  de  1927

Astrojildo Pereira, então secretário-geral do PCB, escreve uma carta indicando Pedrosa para a escola,

ressaltando as qualidades do jovem militante, apesar de colocar o fato de Pedrosa ser um intelectual

como um porém: “ele é um intelectual, mas um militante dedicado ao Partido e o curso da Escola muito
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bem lhe poderá fazer, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista moral (PEREIRA apud

NETO, 1993, p. 214)”.

Neto critica a tese de que Pedrosa teria aderido às ideias e propostas da Oposição de

Esquerda a partir dessa viagem, pois o contato com tais ideias e propostas ocorreu, como já vimos,

bem antes, quando Pedrosa ainda frequentava a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro (no mínimo

quatro  anos  antes).  E  Pedrosa  provavelmente  já  se  correspondia  com  Pierre  Naville,  liderança

expressiva da oposição francesa e dirigente, ao lado de Marcel Fourrier, dos jornais oposicionistas

Clarté e  La Lutte  de Classes (NETO,  1993,  p.  42 e  49).  Nessa correspondência  Pedrosa tomava

contato  com a  Questão  Chinesa,  com a  questão  do  Comitê  Anglo-russo  e  com outras  polêmicas

travadas na União Soviética e fora dela.

Além do mais, as formulações da Oposição de Esquerda ainda podem ter chegado ao

Brasil pela primeira vez por intermédio de Rodolfo Coutinho, que esteve na Rússia em 1924 e teria

estabelecido contato com Trotsky. O texto  Curso Novo, publicado em outubro de 1923 e que inicia a

oposição de esquerda, no qual Trotsky defende que “o Partido deve subordinar o seu próprio aparelho,

sem  deixar  de  ser  uma  organização  centralizada”  e  critica  o  “centralismo  puro,  absoluto”,

apresentando-o como “incompatível com a natureza de um partido de massas (TROTSKY apud NETO,

1993, p. 35)”, teria chegado no Brasil pelas mãos de Coutinho (NETO, 1993, p. 201; COGGIOLA, 2003,

p. 240).

E  é  possível  ainda  que  Pedrosa  estivesse  planejando  encontrar-se  com  Naville  em

Moscou, que lá estaria para participar do décimo aniversário da Revolução Russa (NETO, 1993, p.

199-202).

A  postura  de  antemão  crítica  em  relação  aos  dirigentes  partidários  e  o  contato  já

estabelecido com a Oposição de  Esquerda  não  o impedem porém de entrar  para o  partido,  pois

Pedrosa queria evitar “fazer da revolução um ideal abstrato, longínquo, transcendente, no plano do

espírito (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 196)”. Ele entra para o partido porque está em conflito com a

sua própria posição social.

Numa de suas cartas a Xavier, de fevereiro de 1926, Pedrosa diz que:

como nós somos uns pobres-diabos, impondo a vaidade intelectual, mandarins para quem
pensar é agir. [...] É horrível nossa condição moral, esse mandarinato em que vivemos. [...]
De que humildade absoluta precisamos nos revestir  para não merecermos ser corridos a
pedra pela populaça, para merecermos o perdão misericordioso das massas? [...] Pensar por
pensar é o mais refinado ato de hipocrisia, de covardia, de perversidade. Quero acreditar que
a atividade espiritual recuperará a sua nobreza quando o trabalho for a base física da moral,
o nivelador das condições econômicas e sociais  do indivíduo [...].  Por  ora,  não há mais
intelectual, nem artista, só há o proletariado hoje, nossa atividade só pode ser didática, a
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única legítima e moral (ibid., p. 258).

Noutra carta, de aproximadamente outubro de 1926, quando já fazia parte do partido,

Pedrosa escreve que:

minha desgraça é absoluta. [...] É como clamar a vida toda pela revolução e a revolução não
vem  e  a  gente,  teoricamente  desesperado  vai,  bem  ou  mal,  gozando  a  vida...  que
condenamos,  no  meio  da  burguesia...  que  condenamos,  cavando  o  dinheiro,  que
condenamos, as mulheres, que condenamos etc. etc. que condenamos! [...] Como acreditar-
se no proletariado ocidental, vendo-se o que se vê, sendo-se intelectual burguês embora
diga-se ou sinta-se revolucionário, artista, conservando-se fora da política [...] sem se estar
preso às conveniências e disciplinas partidárias (ibid., p. 265)?

Na verdade, ao que tudo indica, Pedrosa veio de uma família que conquistou espaço

através da administração pública entre os grupos sociais dominantes da Primeira República. Não era

uma família propriamente burguesa, como o próprio Pedrosa nos dá a entender nas cartas citadas

acima,  mas  uma  família  de  origens  escravocratas,  e  tais  origens  influíram  de  certa  maneira  na

ascensão política e social do pai de Pedrosa por meio de cargos públicos.

O pai de Pedrosa, Pedro da Cunha Pedrosa, chegou a administrar a propriedade rural da

família, o engenho Jussaral, localizado no município de Timbaúba (Pernambuco), mas num período já

posterior à Abolição. Mais tarde torna-se um gestor de sucesso, o que concorre para inserir a família

nos ambientes frequentados pela elite política e social republicana. Foi certamente isso que viabilizou

por exemplo o envio de Pedrosa para estudar na Europa (mais especificamente na Suíça) de 1913 a

1916 (ANDRADE, 2014, p. 337; NETO, 2001, p. 85; NETO, 1993, p. 25), onde ele deve ter adquirido

grande parte do refinamento cultural que lhe era característico — e provavelmente uma parcela do seu

comportamento fortemente crítico e avesso à limitação intelectual  — e que fazia com que Pedrosa

gozasse de uma “reputação intelectual” elevada entre pessoas próximas à família (PEDROSA, 1974, p.

13).

O  avô  de  Pedrosa,  Raimundo  da  Cunha  Pedrosa,  era  um  senhor  de  engenho  que,

atendendo a sugestões feitas por parentes de trocar a lavoura pelo comércio, acabou empobrecendo

(ibid., p. 5). A família então, como diz Pedrosa, “debandou”, com a exceção de Pedro, pai de Pedrosa,

e mais dois irmãos (ibid., p. 5). Mais tarde, graças à influência do irmão mais velho, Pedro frequenta a

Academia de Recife, onde cursa Direito, e passa a conviver com Tobias Barreto (já mencionado acima),

participando de suas polêmicas anticlericais (ibid.,  p.  7). Pouco depois Pedro é nomeado promotor

público em Timbaúba graças à proteção do chefe conservador local (ibid., p. 7). Em Timbaúba casa-se

em 1888 com Antonia Xavier de Andrade, futura mãe de Pedrosa, de quem era parente (CORREIO DA
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MANHÃ, 1947a; PEDROSA, 1974, p. 7). Antonia era “filha [...] de tradicional família de agricultura de

Pernambuco (CORREIO DA MANHÃ, 1947a)” e, segundo o próprio Pedrosa, parente do escritor José

Lins do Rego (PEDROSA, 1974, p. 7). A partir daí segue carreira, sendo promovido a juiz municipal em

Pilar, no estado da Paraíba (ibid., p. 7).

Com a Proclamação da República Pedro muda-se definitivamente para a Paraíba, para o

povoado de Barra de Natuba (aliás sua terra natal), sendo posteriormente chamado a participar da

Assembleia  Constituinte  Republicana  da  Paraíba  (ibid.,  p.  8).  Segundo  Pedrosa,  o  presidente

(governador) do estado, Venâncio de Figueiredo Neiva7, “formou a primeira equipe de novos políticos

no seu Estado,  na qual  já  não se distinguiam as antigas filiações partidárias  de conservadores  e

liberais. [...] Começa a era, tipicamente primeira república, dos Partidos Republicanos... por Estados

(ibid., p. 8)”. Dessa equipe fazia parte o pai de Pedrosa.

Com a deposição de Deodoro, o fechamento do Congresso e a ascensão de Floriano,

“Venâncio, fiel a Deodoro, é deposto e seus amigos mais fieis o seguem para o ostracismo (ibid., p.

10)”. Entre eles estava o pai de Pedrosa, que “protestando contra arbitrária reorganização judiciária do

novo governo federal, perde seu posto de juiz no sertão do Estado e cai em disponibilidade. Sentindo-

se no desvio, e não tendo outra coisa a fazer, vai para a lavoura. Quer dizer, vai ser senhor de engenho

em Jussaral [...] (ibid., p. 10)”.

É justamente nessa época que se desenvolve o fenômeno do cangaço (ibid., p. 10), que

aterroriza a família e obriga o pai de Pedrosa a contratar um jagunço para vigiar o engenho e “velar

pela segurança dos seus (ibid., p. 11)”. Assim Pedrosa descreve a época: “à noite, portas e janelas

fechadas e bem fechadas, a chaves e trancas (ibid., p. 11)”.

Passado algum tempo Pedro abandona a lavoura — que, segundo Pedrosa, continuou a

ser trabalhada pelos antigos escravos (ibid., p. 7-8) — e vai morar com a família na capital paraibana

(ibid., p. 11), onde faz carreira e “termina na Corte do Rio de Janeiro, como senador, e depois, [a]

caminho da aposentadoria, como Ministro do Tribunal de Contas (ibid., p. 12)”.

O fato de a lavoura ter continuado a ser trabalhada por ex-escravos pode reforçar nossa

hipótese de não se tratar de uma família burguesa, pois como coloca Jacob Gorender, a Abolição não

foi seguida imediatamente pela transição para o capitalismo no campo. Ela foi seguida, na verdade,

pelo desenvolvimento “formas camponesas dependentes”. Segundo Gorender (1987b, 28-32),

no  Brasil  pós-abolicionista,  era  de  chofre  impraticável  uma  remuneração  inteiramente
monetarizada da mão de obra agrícola, sobretudo porque faltava ainda um exército industrial
de reserva no campo, ou um exército rural de reserva [...]. Sem ele, sem contar com esse

7 Para mais informações, cf.: <http://memorialvirtual.tjpb.jus.br/textos/personagens/personagens-venancio-neiva/>.
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exército  de  desempregados  flutuantes,  o  aumento  da  demanda  de  braços  elevaria  os
salários e frearia a viabilidade da plantagem nas novas condições pós-escravistas. Por isso,
as remunerações, tanto na fazenda de café como na plantagem canavieira do Nordeste, não
podiam ser logo depois da Abolição inteiramente monetarizadas; quer dizer, a remuneração
do  trabalhador  não  podia  ser  inteiramente  salarial.  Não  se  trata  aqui  de  uma  questão
demográfica fundamentalmente [...]. No Nordeste, por exemplo, não se dava tal escassez,
preexistindo  uma  massa  bastante  numerosa  de  moradores,  além  do  que  não  foi
considerável, não foi grande como em São Paulo a evasão dos ex-escravos dos engenhos
nordestinos. Trata-se, na verdade, de uma questão de relações sociais. Tanto a plantagem
canavieira quanto a cafeeira, tomando Pernambuco e São Paulo como casos mais típicos,
precisaram fixar certo número de trabalhadores dentro do estabelecimento, a fim de garantir
o trabalho no curso do ano, e contar com um núcleo de mão de obra na fase de pico da
colheita, quando já era possível dispor de um suplemento de jornaleiros temporários. Como
não havia  um exército  de  reserva  flutuante  lá  fora,  onde  se  podia  pegar  trabalhador  a
qualquer momento, como acontece hoje, pelo menos em algumas regiões do Brasil, então
era preciso fixar os trabalhadores dentro do estabelecimento, tê-los garantidos lá dentro. [...]
Ambos, o morador nordestino e o colono paulista de café,  eram remunerados com uma
economia  autônoma;  ambos  recebiam  terra  para  cultivar  gêneros  de  subsistência  que
consumiam e cujo excedente podiam vender; ambos recebiam terreno de pastagem para
animais  pequenos e  grandes,  um cavalo,  uma  vaca,  um bezerro,  um porco,  galinhas...
Ambos recebiam moradia gratuita, o que era muito importante, e tinham direito à lenha e à
água, o que também era relevante. E ambos recebiam um salário. Então, são dois tipos que,
com suas variedades, podem ser unidos, se equivalem, pertencem àquilo que eu chamo de
formas camponesas dependentes. [...] Eu, pessoalmente, avanço a hipótese de que tivemos
aí  um  modo  de  produção  plantacionista  latifundiário,  apoiado  em  formas  camponesas
dependentes, com um desenvolvimento capitalista incipiente.

Décio Saes (1985, p. 209-210) chega à mesma conclusão, e afirma que

no Brasil  a desagregação das relações de produção escravistas criou condições para o
surgimento e a difusão de relações de produção servis (colonato e moradia)8. O baixo nível
de monetização das relações econômicas, a ausência de um mercado de alimentos — traços
característicos de uma economia escravista — impediam o surgimento imediato, no campo
brasileiro,  do  trabalhador  assalariado  duplamente  “livre”:  a)  desapossado  dos  meios  de
produção [...]; b) desembaraçado de uma relação de dominação pessoal com o proprietário
da terra.

Sendo a família de Pedrosa uma família de proprietários rurais, a prática do capitalismo

agrário seria condição indispensável para podermos considerá-la burguesa, o que não parece ser o

caso, pois segundo Pedrosa os antigos escravos não abandonaram o engenho porque não tinham para

onde ir, e não porque estabeleceram um contrato de trabalho assalariado com seus antigos senhores.

“Os próprios escravos sabiam que se saíssem porteira a fora, em outro engenho iam dar, e tudo era a

mesma coisa, detalhes mais ou menos (PEDROSA, 1974, p. 8)”. Isso indica a vigência de relações de

dependência de tipo não capitalista.

É nesse meio tempo — quer dizer, entre a volta da família para o engenho e a retomada

8 O conto  A enxada do escritor Bernardo Élis (1976) parece descrever com especial argúcia os conflitos e impasses
vividos pelos camponeses dependentes no contexto pós-escravista. Para uma melhor definição do campesinato, cf.
Wolf (1970) .
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da carreira profissional e política pelo pai de Pedrosa — que Pedrosa nasce em 1900 no Engenho

Jussaral.

Levando em conta o testemunho do próprio Pedrosa, seu pai foi estimulado nesse sentido,

na retomada da carreira profissional e política, por sua mãe, que “gostava das carreiras públicas, que

considerava, em si, ingenuamente, como dedicadas ao bem comum, trazendo do berço, sem dúvida,

certo desprezo feudal pelos negócios. O poder ainda era para ela mais importante que o dinheiro (ibid.,

p.  12)”.  E  ao  que  tudo  indica  a  mãe  de  Pedrosa  pretendia  que  seu  filho  seguisse  uma  carreira

semelhante. Escreve o autor:

dizia-se ser eu seu predileto, mas também sempre fora eu o mais distante, o que menos
convivia em casa. E, certamente, segundo seu juízo, “o que mais sofria” — pelas ideias e
pela vida. E lhe perturbava a ideia que se fazia ela mesma de uma vida vitoriosa e bela.
Sendo  eu,  para  ela,  dotado  das  faculdades  necessárias  a  vencer  na  vida,  instrução,
inteligência, cultura, boa presença física, não compreendia porque isso tudo não me ajudava,
como aos outros, a tornar-me importante (ibid., p. 12-13).

Enfim, o status alcançado por Pedro, pai de Pedrosa, é evidenciado pelo destaque dado à

notícia de sua morte no jornal carioca Correio da Manhã, que expunha detalhadamente a carreira do

falecido ministro, não na seção de obituários mas no próprio corpo do jornal (CORREIO DA MANHÃ,

1947a).

Para Pedrosa (1974, p. 9), no período da República Velha a sociedade civil estava ainda

pouco diferenciada,

diferenciação [que] se vai desenvolver no curso histórico republicano. Toda a política do país
se  irá  resumir  daí  por  diante  num  complicado  processo  de  diferenciações  sociais  e
econômicas  dentro  da  velha  classe  dominante  e  fora  dela,  isto  é,  com  a  evolução  e
aprofundamento da luta de classes e o progresso econômico.

De fato “socialmente, a Primeira República é a época de transição entre dois períodos, um

mais estável e estagnado, outro mais dinâmico e de estrutura de classes mais definidas (CARONE,

1978, p. 147)”.

Se seguíssemos o esquema analítico de Edgard Carone, situaríamos a família de Pedrosa

na “alta classe média”, até o momento em que ela abandona a lavoura e se transfere para a cidade. De

acordo com o autor, é durante a Primeira República que vai se intensificando a estratificação social no

Brasil, surgindo a partir daí a burguesia, a classe operária e a classe média, sendo esta última dividida

em três camadas, uma alta, outra média e outra baixa:
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a camada mais alta origina-se, em grande parte, das ricas classes agrárias. O barachelismo
é uma das opções encontradas pelos fazendeiros para seus filhos: as Faculdades de Direito
do Recife e de São Paulo e a de Medicina são o sorvedouro de uma mocidade que tem a
“mania,  a  superstição  do  doutor  [...]”.  É  assim  que  este  ramo  das  classes  liberais  —
advogados, médicos — representa no Império,  e até  certo  momento da República,  uma
continuação do poder territorial. Mas o que cresce, principalmente no correr do processo de
urbanização, é a diversidade, complexidade e autonomia deste grupo, que lentamente se
desentende  com  os  grupos  no  poder  [...].  Também  a  alta  administração,  os  técnicos
industriais, parte mínima do médio comércio e indústria, pertencem a esta categoria (ibid., p.
177-178).

Para Bernardo (1979, p. 36-38), porém, 

para além de uma classe explorada, que surgiu da dissolução do regime senhorial, temos
duas  outras  classes,  também  formadas  em  ruptura  com  a  economia  senhorial,  e  que
decorrem dos dois aspectos fundamentais do polo explorador do capitalismo: a burguesia,
representando a parcelização das empresas, a privatização da propriedade do capital; e uma
outra classe, que consubstancia a integração tecnológica entre as unidades de produção, as
condições gerais de produção; em virtude das funções predominantemente organizacionais
que esta classe desempenha, na união entre os vários processos particulares de fabrico (e,
posteriormente, na própria organização interna de cada um desses processos) e, portanto,
na orquestração do capitalismo como um todo, posso chamar-lhe classe dos gestores. [...] A
burguesia  não se transformou,  como alguns pretendem,  num qualquer  momento da sua
existência, em nova classe, pela mutação do burguês em gestor, de forma que houvesse
sempre uma dualidade nos conflitos sociais do capitalismo. O gestor não é um substituto do
burguês, é seu contemporâneo — desde o próprio início do atual modo de produção, desde
o momento em que os germes do capitalismo começaram a desenvolver-se, porque esse
desenvolvimento não poderia ter ocorrido, nem continuar a processar-se, sem as condições
gerais  de  produção.  Mas,  enquanto  que  o  lugar  do  burguês,  as  empresas  particulares,
permaneceu definido com clareza ao longo das várias fases do capitalismo, o lugar do gestor
variou quanto aos pontos de incidência da sua atividade principal e esta apareceu durante
certas épocas repartida por vários campos, sem uma instituição central que claramente os
unisse, de modo que os seus executantes não se davam então conta de constituírem uma
classe social específica em bem demarcada. Durante os períodos iniciais do estabelecimento
do capitalismo as condições gerais de produção eram geridas a partir de certas instâncias
administrativas do aparelho de Estado, e não podemos deixar-nos iludir  pelo  fato  de os
gestores de então revestirem formas de comportamento que os faziam assemelhar-se aos
executores das funções feudais desse Estado. [...] na mesma época os burgueses recorriam,
no topo da sua ascensão social, às roupagens e aos títulos de uma aristocracia em declínio.
No período da constituição do capitalismo a gestão dos processos particulares de fabrico
era,  na  maior  parte  dos  casos,  deixada  ao  cuidado  dos  burgueses  proprietários  das
empresas.  Os  gestores  desenvolviam  uma  mentalidade  própria,  porém  mais
caracterizadamente administrativa do que econômica, e que a partilha do aparelho de Estado
com elementos decorrentes do feudalismo atenuava e confundia.

Temos, é claro, uma formação social muito diferente daquelas existentes na Europa, mas

cremos  ser  possível  identificar  uma  atuação  enquanto  classe  da  parte  daquelas  pessoas  que  se

convencionou chamar de “profissionais liberais”, e que se convencionou situar na “classe média”, como

o pai de Pedrosa; uma atuação diferenciada tanto da atuação da burguesia quanto da atuação do

proletariado, e diferenciada também da atuação de outras classes.
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O pai de Pedrosa, como promotor e juiz, participava a nosso ver da gestão das “condições

gerais da realização social da exploração”, isto é,

as condições para que o processo de trabalho ocorra enquanto processo de produção de
mais-valia,  isto  é,  para  que  os  trabalhadores  sejam  despossuídos  da  possibilidade  de
reproduzir  e  formar  independentemente  a  força  de  trabalho  e  sejam  despossuídos  do
produto criado, sendo, portanto, afastados também da organização do processo de trabalho.
Para que  este  complexo resultado  se  assegure,  as duas condições  mais  amplas  são o
urbanismo e as instituições repressivas (BERNARDO, 2009, p. 173-174 ).

A existência de um sistema repressivo — com polícia, tribunal, promotoria e defensoria —

é indispensável para que os trabalhadores proletarizados permaneçam proletarizados, e também para

que as normas sociais e culturais em geral do capitalismo possam vigorar, não apenas no que se refere

à necessidade de garantir a disciplina do trabalhador mas também no que se refere à necessidade de

estabelecer normas de convívio que permitam ao capitalismo desenvolver-se livremente. Na medida

em que o pai de Pedrosa desempenhava essas funções podemos enquadrá-lo — numa fração do seu

percurso, quando ele abandona a lavoura com a família e vai ser funcionário público na cidade — como

gestor.  E mais tarde, como senador,  o pai  de Pedrosa migrou da gestão das condições gerais da

realização social da exploração para a participação na gestão do próprio aparelho de Estado.

Se se considerar por exemplo, como o faz Décio Saes, que o Estado precisa estabelecer

uma  estrutura  jurídico-política  capitalista  para  que  as  relações  capitalistas  de  produção  possam

desenvolver-se plenamente, percebe-se a importância do papel de funcionários públicos e políticos

eleitos para o desenvolvimento capitalista (SAES, 1985; SAES, 2001). Para Saes o desenvolvimento

do capitalismo requer o desenvolvimento do burocratismo, pelo qual as tarefas do Estado são abertas a

todas as classes, não constituindo privilégios da classe exploradora, contanto que cada indivíduo, não

importa  de  que  origem  social,  esteja  em  posse  das  qualificações  técnicas  requeridas,  o  que  se

expressa ideologicamente pela ideologia da meritocracia. Assim, requer-se a “não-monopolização das

tarefas  do  Estado  [...]  pela  classe  exploradora  [...]  ou  não-proibição  do acesso  a  essas tarefas  a

membros  da  classe  explorada”  e  a  “hierarquização  das  tarefas  do  Estado  segundo  o  critério  da

competência, isto é, do nível de conhecimento ou saber exigido aos que se dispõem a desempenhá-las

(SAES, 1985, p. 40)”.

A família de Pedrosa era, pois, uma família de proprietários rurais decadentes, não de

proprietários rurais originariamente capitalistas mas de proprietários rurais originariamente escravistas,

que no período pós-Abolição encontrou uma saída para a decadência e uma via para a ascensão

social na participação da gestão do Estado capitalista (no sentido restrito) que então se formava no
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Brasil. Pedrosa no entanto renunciou a essa posição social e foi seguir a vida de militante e jornalista,

antes de se tornar famoso crítico de arte, além de reputado professor.

Consequentemente Pedrosa teve um percurso atraído inicialmente pelo seu grupo social

familiar,  inserido  numa  classe  de  proprietários  rurais  decadentes,  e  que  vai  afastando-se

progressivamente  de  um vínculo  determinante  com relação  à propriedade rural  e  aproximando-se

progressivamente  de  um  vínculo  determinante  com  relação  à  gestão  das  Condições  Gerais  de

Produção e com relação à gestão do jovem Estado capitalista brasileiro. E Pedrosa participou dessa

nova  realidade  institucional,  mesmo  que  como  coadjuvante,  tendo  inclusive  se  preparado

academicamente para nela ingressar como protagonista.

Partindo  pois  dessas  origens,  mas  mantendo-se  como  “filho  desgarrado  do  rebanho

(ANDRADE, 2014, p. 337)”, Pedrosa sente a necessidade de entrar para o partido, aderindo à luta da

classe trabalhadora para nela exercer a única atividade “legítima e moral”, que para ele só poderia ser

“didática”.  Fica  evidente  que  para  Pedrosa,  vindo  de  origens  sociais  privilegiadas,  a  militância  no

partido é uma forma de se redimir, educando a classe trabalhadora para a luta revolucionária.

Essa perspectiva didática não seria uma exclusividade individual sua, nem resultado da

sua  personalidade  em  particular.  Trata-se  da  mimetização  por  Pedrosa  de  um  comportamento

característico  de  grupos  sociais  vinculados  às  lutas  das  classes  exploradas,  e  ao  mesmo tempo

provenientes de camadas sociais — quer proletárias, quer associadas a outras classes — mais ou

menos abastadas.

Trata-se  por  exemplo  não  apenas  do  ideário  leninista  típico  mas  da  perspectiva  da

intelligentsia russa desde o século XIX, o que revela uma continuidade de práticas entre populistas e

bolcheviques, e entre estes e outros grupos sociais: 

os  intelligenti  tinham  esta  missão  histórica,  porque  detentores  do  saber  e  da  vontade
revolucionária.  Era preciso compartilhá-los com os camponeses,  fermentar  a  tradição de
sublevações  e  guerras  do  mundo  rural,  apenas  adormecida,  mas  latente,  à  espera  de
circunstâncias próprias. Uma questão de fazê-la desabrochar. Uma responsabilidade porque,
se não o fizessem, ninguém mais poderia fazê-lo. Um dever, quase uma dívida, já que, a
rigor, o saber adquirido nos estudos só fora possível em virtude dos sacrifícios consentidos
pelo povo trabalhador. [...]  Com esta consciência, e armados destes propósitos, foram ao
povo — narod — e ganharam um lugar e um nome na história: narodniks, os populistas
(REIS, 2007, p. 31).

De acordo com Reis (ibid., p. 37), a socialdemocracia “brotou, como era inevitável, da

tradição  populista,  em fins  dos  anos  [18]70”,  e  tal  como  os  populistas  colocava-se  a  “função  de

despertar os espíritos no sentido da revolta contra a ordem estabelecida”, mesmo que condenando
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severamente a “ação direta de vanguarda proposta pelos que se aprestavam a organizar a Narodnaia

Volia”. 

Steinberg (2006, p. 72) também se refere à

crescente  classe  de  homens  e  mulheres  educados  da  Rússia  [que]  ofereceu  uma
abundância de visões de poder e sociedade alternativas àquelas da monarquia, do Estado e
dos seus partidários conservadores.  Em espírito,  muitos  liberais  e  radicais  educados no
início do século vinte sentiram-se como herdeiros das tradições da “intelligentsia” do século
dezenove, um grupo distinto não somente pela educação, nem mesmo por um interesse
comum em ideias, mas por uma identidade cultural e política constituída em oposição a uma
ordem  repressiva  e  em  busca  do  bem  comum  e  de  valores  universais.  Como  estes
antepassados, eles geralmente sofreram como indivíduos por ousar criticar e agir contra a
ordem  estabelecida.  Mesmo  assim,  eles  conseguiram  se  reunir,  formar  “círculos”
clandestinos (kruzhki), e organizar uma série de partidos oposicionistas, estendendo-se dos
liberais aos socialdemocratas e dos neopopulitas aos militantes comunistas e anarquistas.

Como a esquerda russa passou a servir de referência para parte da esquerda brasileira,

tanto para uma parcela do movimento operário quanto para uma parcela da  intelligentsia brasileira,

sobretudo na sequência do sucesso da Revolução Russa, o mesmo comportamento era mimetizado no

Brasil prática e ideologicamente.

Para Bernardo, quanto maior é contraditoriedade entre as práticas atravessadas por um

percurso, tanto mais o indivíduo é obrigado à representação da coerência (BERNARDO, 1991, p. 65); e

“quando um percurso atravessa uma relação prática cuja contraditoriedade é particularmente penosa”

essa contraditoriedade angustiante exprime-se num complexo, que é “o modelo que passa a presidir à

conversão em representação individual das expressões suscitadas pelo posterior desenvolvimento do

percurso (ibid., p. 64)”.

O  complexo  é  o  modo  como  o  indivíduo  passa  a  conceber  no  plano  do  discurso  a

possibilidade de coerência no seu próprio percurso, que na verdade não pode ter coerência, dado que

todo  percurso  individual  é  do  ponto  de  vista  da  prática  completamente  fragmentado,  atraído  por

múltiplas e contraditórias instituições e campos; o modo como o indivíduo passa a unificar no discurso

representante — inversamente expressivo — de si mesmo as expressões das práticas e aspectos de

práticas por ele atravessados, tendo em vista conferir coerência à sua própria trajetória.

Desse modo, entrando em contato com o marxismo e com o movimento comunista (e

percebendo a contradição entre a ideologia marxista, que atribui ao proletariado a missão histórica de

superação  da  sociedade  de  classes  e  portanto  da  alienação,  com a  sua  própria  posição  social),

Pedrosa  parece  ter  se  sentido  obrigado  a  conceber  a  possibilidade  de  coerência  no  seu  próprio

percurso através da participação nas lutas dos trabalhadores, sendo esse o seu complexo. Pedrosa
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“procurou o Partido [...] para concretizar o seu ideal de revolução (NETO, 1993, p. 196)”, uma revolução

que não ficasse nas palavras e nas aspirações, mas que se fizesse real, concreta e redentora. “Esse

engajamento,  no  entanto,  ocorre  num  momento  de  plena  indagação,  de  crítica  e  mesmo  de

desconfiança nos dirigentes partidários, mostrando que a ficha de militante não conteve a liberdade do

intelectual (ibid., p. 196)”.

Em carta de fevereiro de 1926 a Xavier Pedrosa manifesta uma série de críticas: a Stalin,

a Otávio Brandão, a Astrojildo Pereira e outros, e também ao militante típico do PCB, que chama de

“soldado  da  Revolução”,  e  a  Prestes  e  aos  tenentes,  que  não  conseguiram  sequer  fazer  “uma

revoluçãozinha pequeno-burguesa”. Mas reconhece a possibilidade de viradas e saltos (ibid., p. 196).

Mesmo vivendo tais  conflitos,  Pedrosa exerce suas atividades partidárias. E é preciso

levar em conta esta observação de Neto: “creio que suas dúvidas e críticas nunca tenham ultrapassado

o círculo dos amigos mais chegados, companheiros de ideias e perplexidades. Esses amigos eram

Lívio Xavier, Edgardo de Castro Rebelo, Rodolfo Coutinho, Antonio Bento, Plínio Melo, Mary Houston e

alguns poucos (ibid., p. 196)”.

Em janeiro de 1927 Pedrosa vai trabalhar em João Pessoa como agente fiscal do governo

estadual, esperando porém estar de volta ao Rio de Janeiro em abril (NETO, 1993, p. 198; ANDRADE,

2014, p. 338). De lá Pedrosa escreve para Xavier em março, novamente pondo em dúvida a própria

militância:

aqui nesta província a revolta da gente, a salta revolta perpétua que queima a gente tem vida
difícil, a resignação, a pasmaceira e a calúnia e a umidade do meio não lhe favorecem a
vida. A gente entrega os pontos sem querer. [...] esqueço às vezes que sou comunista. Com
certeza não serei nunca homem de partido, militante político. Não dou para isso, sobretudo
no Brasil. Só se for numa hora decisiva: numa greve imponente, numa comemoração cívica,
sobretudo  numa  barricada,  guerra  civil.  Porque  assim eu  ia  com esperança  de  vencer,
entusiasmado, e satisfeito, todo entregue, espírito e corpo, à causa, achada então a alta
finalidade que procurei toda a vida, prevendo, sabendo que ia morrer. Sem risco de morte,
sem a esperança de morrer, é impossível prender o espírito absolutamente a uma causa, por
mais alta que seja. [...] Não é à toa que sou pequeno-burguês intelectualizante. [...] Ando
desanimado, sem forças, sobretudo sem ânimo para continuar a luta. [...] O Brasil é uma
coisa contra a qual parece que não posso lutar. O Brasil venceu. [...] Eu acabo recorrendo ao
desmoralizado  vagabundíssimo  expediente  que  todo  namorado  infeliz  e  ridículo  recorre
sempre:  à  garrafa.  Tomar  morfina  ou  cheirar  o  pó  —  é  vício  por  demais  mundano,
aristocrático  e  almofadinha,  literário  que  não  há  quem  aguente.  Beber  porém  já  saiu
felizmente da literatura. [...] Veja você como minha decadência é irremediável (PEDROSA
apud NETO, 1993, p. 271-273).

Pouco depois Pedrosa parece ter superado o desânimo, e agora em São Paulo passa a

dirigir  o  Socorro  Vermelho,  uma  organização  voltada  para  a  assistência  material  e  jurídica  aos

comunistas presos e perseguidos (NETO, 1993, p. 25; ANDRADE, 2014, p. 338). Pedrosa chega em
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São Paulo entre maio e junho de 1927 e revela em carta a Xavier ter largado o emprego na Paraíba e

feito uma longa viagem, mostrando-se ainda animado com a confirmação da viagem à Europa, além de

revelar seu novo emprego: trabalhará agora no jornal paulista  Diário da Noite (ibid., p. 25). Escreve

Pedrosa:

acabei o emprego de Paraíba! Vendi ele.  Segredo. Estou ambulante: caixeiro-viajante do
Diário. Fui lá baixo em Iguaçu. Vi o Paraguai. Estou farto e engordei cinco quilos! [...] Não
estou triste nem desesperado não sei por que. Mas há motivo. Vou para a Europa mesmo —
até o princípio do ano que vem. Isso está assentado (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 278).

Nessa época Pedrosa preocupa-se em denunciar a prisão e tortura de Aristides Lobo e

alguns anarquistas, logo após a decretação por Washington Luís em agosto de 1927 do Decreto nº

5.221,  conhecido  como  “Lei  Celerada”.  Entre  os  presos  estavam Edgard  Leuenroth  e  mais  treze

operários  (NETO,  1993,  p.  199).  Essa  lei  “suprimia  a  liberdade  de  associação  e  de  expressão”,

combinando-se com a “tradição na  polícia  brasileira  da prática  de  desterros e  envios a  casas de

correção (SILVA, 2001, p. 217)”. A lei tornava inafiançáveis os seguintes crimes:

desviar os operários e trabalhadores dos estabelecimentos em que forem empregados, por
meio  de  ameaças  e  constrangimento,  assim  como  causar  ou  provocar  cessação  ou
suspensão de trabalho, por meio de ameaças ou violência,  para impor aos operários ou
patrões aumento ou diminuição de serviço ou salário (A HISTÓRIA).

E ela autorizava o governo a

ordenar  o  fechamento,  por  tempo  determinado,  de  agremiações,  sindicatos,  centros  ou
sociedades que incidam na prática de crimes previstos nesta lei  ou de atos contrários à
ordem, moralidade e segurança públicas, e, quer operem no estrangeiro ou no país, vedar-
lhes  a  propaganda,  impedindo  a distribuição  de  escritos  ou  suspendendo  os  órgãos  de
publicidade que a isto se proponham, sem prejuízo do respectivo processo criminal (ibid.).

Entre as vítimas da lei está o jornal A Nação, que vinha fazendo a propaganda em defesa

da ideia  do “bloco”  (ibid.).  Vimos acima que essa ideia,  da qual  resultaria  o  BOC,  articulava dois

elementos: uma tentativa de inserção nos sindicatos, tentando criar uma base ampla de apoio ao PCB,

e uma tentativa de participação em eleições, forjando alianças com líderes de alguma projeção. Mas

com a “Lei Celerada” um desses elementos, o primeiro, fica prejudicado, e o PCB vai buscar reforçar o

segundo, “à procura de uma cobertura legal (DULLES, 1977, p. 282)”. E é depois disso que o PCB vai

travar também contatos com Prestes.

Isso leva o PCB a abandonar cada vez mais uma política mínima de classe, esposando a
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“estratégia  de reproduzir  no Brasil  a experiência  do Kuomintang chinês  (NETO,  1993,  p.  198)”.  O

Kuomintang  era  para  os  comunistas  um  “partido  burguês  e  nacionalista  que  se  encarregaria  de

promover a 'revolução burguesa' num país considerado colonial e agrário (NETO, 1993, p. 198)”. É daí

que emerge a chamada Questão Chinesa, já mencionada acima. 

Essa questão esteve intimamente associada ao surgimento da Oposição de Esquerda no

Brasil, bem como no mundo. Vejamos tudo isso mais de perto.

O Partido Comunista da China (PCC) surgiu em julho de 1921 como desdobramento de

uma Sociedade para o Estudo do Marxismo, fundada em Pequim e Xangai no verão de 1920 por Li

Dazhao, Chen Duxiu e Grigori Voitinsky, um delegado da Terceira Internacional, e mais tarde levada

também para Changsha, capital da província de Hunan, por Mao Tse-Tung. Em Hunan Mao dirigia o

primeiro núcleo do partido, até o seu esmagamento no início de 1923 pelos “senhores da guerra” Wu

Peifu e Zhao Hengdi (BERNAL, 1987, p. 384).

Poucos meses depois no entanto apresentou-se ao partido “uma nova oportunidade”: a

aliança com Sun Yat-sen, então líder do Kuomintang (ibid., p. 384-385), partido fundado no contexto da

Revolução Chinesa de 1911 e derivado de outra organização, a Liga Tongmenghui ou Liga Jurada,

fundada no Japão em 1905 (COGGIOLA, 1985, p. 19-20). Sun, um “burguês ocidentalizado”, “defendia

um  genérico  socialismo  de  Estado  e  uma  certa  forma  de  nacionalização  da  terra;  desde  1895,

considerava-se socialista, e buscara atrair o interesse da Segunda Internacional, em 1905 e 1913, para

a questão chinesa (BERNAL, 1987, p. 385)”.

A Terceira Internacional fez uma aliança com Sun em 1923, ajudando-o a transformar o

Kuomintang num partido moderno e disciplinado, além de ajudá-lo a formar um exército, fornecendo

armas e treinamento (ibid., p. 385). O PCC por seu turno “não tendo nenhuma confiança na burguesia

chinesa, queria construir uma forte vanguarda proletária, que deveria guiar a revolução democrático-

burguesa e desenvolvê-la depois no sentido do socialismo (ibid., p. 385)”, e por conseguinte resistia em

colaborar com o Kuomintang.

A estratégia defendida pela Terceira Internacional foi concebida na verdade para beneficiar

a União Soviética sob Stalin, que pretendia enfraquecer a Inglaterra e o Japão no Extremo Oriente

(ibid., p. 385-386), o que fazia parte de uma estratégia mais ampla concebida para proteger o Estado

soviético de uma possível guerra imperialista dirigida pelas potências ocidentais (NETO, 1993, p. 71).

Defendia-se, pois, a participação dos comunistas nos movimentos nacionalistas burgueses dos países

dependentes como estratégia para enfraquecer as potências imperialistas, mas em favor do governo

estabelecido em Moscou (ibid.,  p.  71).  Na China tratava-se de os comunistas  lutarem ao lado do
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Kuomintang contra o feudalismo e o imperialismo (essas concepções foram importadas para o Brasil).

Apesar da renitência inicial  do PCC, no final  de 1923 devido às pressões da Terceira

Internacional  o  partido  adere  à  frente  única  com  o  Kuomintang,  mas  conservando  sua  própria

organização, de modo que os comunistas chineses se limitavam a ingressar individualmente no partido;

e já no seio do Kuomintang os comunistas começaram a controlar as organizações sindicais e grande

parte das atividades políticas (BERNAL, 1987, p. 385).

A morte de Sun em março de 1925 e as subsequentes disputas pelo controle do partido

colocam na liderança o general Chiang Kai-shek, que se impõe como líder do partido a partir de 1926

(ibid., p. 385).

Antes disso porém, em maio de 1925, explodem nos portos da China meridional e oriental

manifestações contra a presença estrangeira no país, que passam a contar com a presença massiva

de proletários, alarmando os setores das classes dominantes que apoiavam Chiang. Este por sua vez

aproveita-se da situação para lançar uma “expedição contra o Norte”,  contra os imperialistas e os

“senhores da guerra”,  apoiada ativamente por Mao, enquanto Chen, que mais tarde faria parte da

Oposição de Esquerda9, e grande parte dos dirigentes do PCC se alarmavam com a iniciativa (ibid., p.

385-386).

A expedição, iniciada em junho de 1926, chega a Xangai em março de 1927, desarma

uma insurreição de operários e em abril  os ataca, “massacrando milhares deles e destruindo suas

organizações (ibid., p. 387)”. Nos três meses seguintes Chiang, já instalado no poder em Nanquim,

negocia e firma uma aliança com Wang Jingwei, seu principal rival dentro do Kuomintang, e com o

“senhor da guerra” Feng Yuxiang, do que resulta a repressão do restante movimento comunista nos

centros urbanos e a expulsão dos conselheiros soviéticos e da Terceira Internacional (ibid., p. 387). As

áreas rurais não ficaram de fora, e logo após o massacre de Xangai o Kuomintang ataca em maio de

1927, gerando um massacre ainda mais sangrento, o movimento comunista de Hunan, largamente

composto por camponeses e liderado por Mao (ibid., p. 388). É o segundo golpe sobre os comunistas

de Hunan.

Quando Pedrosa viaja para a Europa, a crise no movimento comunista internacional está

no ápice, e uma das causas é a derrota da revolução comunista na China: segundo Martin Bernal (ibid.,

p.  387),  “em  1927,  a  China  se  tornou  um  problema  central  na  política  soviética  e  um  elemento

importante do conflito entre Stalin e Trotsky”.

9 Chen escreveu mais tarde, em dezembro de 1929, uma carta publicada no jornal trotskista americano The Militant entre
novembro e dezembro de 1930 e intitulada “Como Stalin e Bukharin destruíram a Revolução Chinesa” (How Stalin-
Bucharin destroyed the Chinese Revolution). Cf. Du Hsiu (1930a) e Du Hsiu (1930b).
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Stalin, como vimos acima, pensava poder “neutralizar” a burguesia imperialista e salvar o

Estado  soviético,  salvando  assim à  sua  própria  classe  e  a  si  mesmo,  patrocinando o  movimento

nacionalista na China, ao passo que Trotsky defendia que a única salvação para o Estado soviético

residia na deflagração de uma revolução proletária mundial (TROTSKY, 1979, p. 28).  “No caso de

existir uma ditadura proletária isolada, as contradições internas e externas aumentam inevitavelmente

[...]  (ibid.,  p.  24)”,  escreve Trotsky.  Assim,  “se o  Estado proletário  continuar  isolado,  ele,  ao cabo,

sucumbirá  vítima  dessas  contradições”,  de  modo  “sua  salvação  reside  unicamente  na  vitória  do

proletariado dos países avançados (ibid.,  p.  24-25)”.  E nos países  atrasados que “já  entraram no

período da indústria capitalista (ibid., p. 65)”, entre os quais Trotsky incluía a Rússia, a China e a Índia,

é o proletariado quem deve desempenhar o papel de dirigente político da revolução, aliando-se aos

camponeses contra a burguesia liberal (ibid., p. 62). Nesses países a revolução democrático-burguesa

seria superada, num processo permanente, pela revolução socialista. No fundo é a salvação do Estado

soviético  que  está  em  jogo  para  ambos,  mas  Trotsky  e  Stalin  divergem  quanto  à  promoção  da

revolução  proletária  mundial  ou  à  promoção  dos  movimentos  de  libertação  nacional  dos  países

dependentes.

Trotsky, que no passado havia sido um dos principais promotores da estratégia nacional

da  Rússia  soviética,  apresentava-se  agora  como um dos paladinos  da  estratégia  internacional  do

proletariado, tal como se apresentava como um dos paladinos da democracia proletária depois de tê-la

esmagado.

Segundo João Bernardo (2009b),

aqueles  que  na  II  Internacional  defendiam  uma  orientação  internacionalista  acolheram
entusiasticamente as insurreições militares e depois as greves operárias e os levantamentos
camponeses que entre 1916 e 1918, desde as trincheiras da França até às estepes russas,
passando  pela  Alemanha,  pela  Itália,  pela  Bulgária  e  pelo  Império  Austro-Húngaro,  se
opuseram à carnificina da primeira guerra mundial. As revoluções ocorridas na Rússia em
1917  constituíram a  expressão  vitoriosa  de  um movimento  muitíssimo mais  amplo,  que
atravessara a maior parte da Europa. Poderia esperar-se, então, que o recém-implantado
regime  soviético  prosseguisse  a  estratégia  de  desagregação  interna  das  nações  e  dos
nacionalismos  mediante  a  internacionalização  da  luta  da  classe  trabalhadora  e  dos
camponeses miseráveis dos espaços coloniais, mas não foi o que sucedeu. Pelo contrário, a
luta de classe supranacional, com que os soldados e os trabalhadores se opunham à guerra,
foi desviada para a edificação de um Estado revolucionário nacional. A data decisiva deste
processo foi o tratado de paz que o governo soviético assinou em Março de 1918, em Brest-
Litovsk, com as Potências Centrais,  ou seja,  a Alemanha, o Império  Austro-Húngaro e o
Império  Otomano.  Reforçando  a  posição  das  Potências  Centrais  e  entregando-lhes  a
Ucrânia, o Tratado de Brest-Litovsk implicava que o jovem poder soviético desse a prioridade
à edificação do Estado relativamente à  internacionalização da insurreição.  No início  das
conversações  de  Brest-Litovsk,  Trotsky  distribuíra  panfletos  aos  soldados  das  Potências
Centrais que formavam a guarda de honra, incitando-os à revolução, mas no 5º Congresso
dos Sovietes, reunido em Julho de 1918, ele apresentou e fez aprovar um decreto que não
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só condenava à prisão quem quer que conduzisse ações de agitação contra as autoridades
alemãs e austro-húngaras ocupantes da Ucrânia, mas ainda ameaçava de fuzilamento os
que insistissem em participar em guerrilhas contra os exércitos das Potências Centrais. E na
medida em que aliviava a pressão militar sobre as Potências Centrais, o Tratado de Brest-
Litovsk dificultava os movimentos insurrecionais dos soldados alemães e austro-húngaros e
os movimentos de greve em ambos os países.  As consequências deste  Tratado para o
interior do Estado soviético não foram menos graves do que os seus efeitos externos. A ala
esquerda do Partido Comunista opusera-se vigorosamente ao rumo que as conversações de
paz estavam a tomar, sendo aliás derrotada por uma margem muito estreita, e o Partido
Socialista-  Revolucionário  de  Esquerda,  que  formava  governo  juntamente  com  os
comunistas, opusera-se também. Com a assinatura do Tratado os socialistas-revolucionários
de  esquerda  abandonaram  o  governo  e  lançaram-se  na  luta  contra  Lenin  e  os  seus
apoiantes,  recorrendo  inclusivamente  ao  terrorismo,  e  as  medidas  repressivas  então
encetadas pela direção do Partido Comunista assinalam o estabelecimento do regime de
partido único e da ditadura de partido, com resultados bem conhecidos. De então em diante
o Partido  Comunista  soviético  colocou  sistematicamente  os  interesses  do  seu  Estado  à
frente  dos  interesses  revolucionários  dos  trabalhadores  dos  outros  países.  Um  panfleto
publicado em 1918 pelos bolchevistas em defesa do Tratado de Brest-Litovsk, depois de
afirmar que “ao sustentarmos o poder soviético estamos a apoiar da melhor e mais eficaz
das maneiras o proletariado de todos os países” e que “não podia ocorrer agora um pior
insucesso para a causa do socialismo do que o colapso do poder soviético na Rússia”,
extraía a conclusão lógica. “Somos 'defensistas'. Desde o dia 25 de Outubro de 1917 que
conquistamos o direito  de defender  a  pátria  [...]  estamos a defender  a  pátria  contra  os
imperialistas [...] proclamamos que os interesses do socialismo, os interesses do socialismo
mundial,  são  superiores  aos  interesses  nacionais,  superiores  aos  interesses  do  Estado.
Somos 'defensistas'  da pátria socialista”.  Graças a este perverso jogo verbal,  em que os
termos passaram a significar o seu exato contrário, o internacionalismo ficou identificado com
o patriotismo soviético .

E não era apenas com relação ao internacionalismo que Trotsky mostrava agora outra

face. Segundo Neto (1993, p. 34), apesar de “posterior referência na luta antiburocrática”, Trotsky havia

sido um “feroz defensor da disciplina férrea e de um centralismo estreito”. “Juntamente com Lenin,

comandou a repressão violenta a Kronstadt e foi  favorável  ao impedimento do direito de constituir

frações no PCUS, quando de seu X Congresso, em 1921”.

A atuação de Trotsky durante o levante de Kronstadt é talvez a mais emblemática. Em

1921, mais especificamente em março, os revolucionários de Kronstadt, defendendo suas convicções

socialistas democráticas, declaravam:

[...]  nos  levantamos  pelo  poder  dos  sovietes,  não  por  partidos.  Nos  levantamos  por
representantes  livremente  eleitos  das  massas  trabalhadoras.  Os  sovietes  substitutos,
manipulados pelo Partido Comunista, têm sido sempre surdos às nossas necessidades e
demandas;  a  única  resposta  que  temos  sempre  recebido  foram  fuzilamentos.  [...]  Em
Kronstadt, todo o poder está exclusivamente nas mãos dos marinheiros, dos soldados e dos
trabalhadores revolucionários (apud BERKMAN, 2009, p. 11).

Depois do ultimato de Trotsky, ignorando os apelos de um grupo de anarquistas, entre

eles Emma Goldman, Perkus, Petrovsky e Berkman, Kronstadt é massacrada (BERKMAN, 2009, p.
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19).

As críticas de Trotsky  aos rumos que a União Soviética  e  a  estratégia  revolucionária

mundial vinham tomando eram mais instrumentais do que de fato sinceras. Trotsky buscava fazer-se

“intérprete [...] das preocupações que haviam atormentado o último período da vida política do líder do

bolchevismo (SALVADORI, 1986, p. 309)”. Sua meta era apresentar-se como o mais fiel seguidor de

Lenin, tomando para si o projeto do último Lenin, com o objetivo principal de afirmar-se como sucessor.

Foi com essa intenção que Trotsky apresentou seu projeto de “reforma”, ou de “abertura”, da estrutura

de poder soviética (reforma esta que já havia sido concebida por Lenin, preocupado em renovar os

quadros dirigentes soviéticos) (ibid., p. 309), bem como de retomada da revolução socialista na União

Soviética e no mundo (o que também era uma preocupação de Lenin).

Para além da Questão Chinesa, outro fator — de menor importância, mas relevante —

responsável por dividir o movimento comunista internacional é a questão do Comitê Anglo-russo. Ao fim

da  Primeira  Guerra  Mundial  a  Inglaterra  encontra-se  num  grave  declínio,  tanto  político  quanto

econômico, o que se reflete em suas posições coloniais no Oriente, principalmente na Índia (NETO,

1993, p. 61). Os esforços de reconstrução e de liquidação das dívidas entre os aliados causam grande

impacto  ao  país,  sobretudo  num  contexto  de  mobilizações  operárias  contrárias  às  medidas  de

recuperação  econômica  aventadas  pelas  classes  exploradoras:  a  crise  do  setor  energético,

nomeadamente da indústria de carvão mineral, leva o primeiro-ministro conservador Stanley Baldwin,

que assume o poder em outubro de 1924, a recorrer em 1925 a uma política de arrocho salarial, o que

deflagra uma greve de mineiros em maio de 1926, e logo em seguida uma greve geral (ibid., p. 61-63).

Ainda em 1925, em maio, havia sido fundado o chamado Comitê Anglo-russo, que reunia

o Conselho Central dos Sindicatos (CCS) da União Soviética, dirigido pelo PCUS, e um Conselho Geral

das trade unions,  influenciado diretamente pelo Partido Trabalhista: o objetivo do comitê é unificar

internacionalmente os sindicatos (ibid., p. 62). Para Stalin porém o objetivo é “constituir uma corrente

de apoio à União Soviética no interior do movimento operário inglês (ibid., p. 62)”, pois “o pressuposto

para uma bem-sucedida empresa de implantar o socialismo unicamente na URSS passa pela não-

agressão militar das potências capitalistas (ibid., p. 62)”.  Trata-se de outra versão da estratégia de

defesa da União Soviética no exterior — não passando pela internacionalização da revolução proposta

por Trotsky, é claro — mas aplicada não nos países atrasados e sim nos países centrais.

Com a massificação da luta o governo decide estabelecer canais de interlocução com o

movimento grevista (como uma Comissão do Carvão e uma Liga de Organização para a Manutenção

do Abastecimento),  cabendo a mediação da interlocução a James MacDonald (ex-primeiro-ministro
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trabalhista, derrubado em outubro de 1924 por manter ligações com a Terceira Internacional e com o

Partido Comunista da Inglaterra), que passa a trabalhar em conjunto com o Conselho Geral pelo fim do

movimento grevista e pela busca de uma saída para a crise pactuada com as autoridades (ibid., p. 63-

64). Como resultado a greve geral chega ao fim ainda em maio; os mineiros persistem todavia até

dezembro, mas acabam voltando ao trabalho derrotados, contabilizando um saldo de duzentas mil

demissões (ibid., p. 64).

Trotsky e os oposicionistas, tanto na União Soviética quanto fora dela, criticam duramente

a imposição por parte de Stalin,  Bukharin e Zinoviev da política  de submissão dos comunistas no

interior  do Comitê Anglo-russo à ala esquerda do Conselho Geral,  conhecida como Movimento da

Minoria (liderada por A. A. Purcell, George Hicks e A. J. Cook). Os oposicionistas alegam que o Comitê

Anglo-russo,  ao  invés  de  promover  a  luta  de  classes  e  os  métodos revolucionários  bolcheviques,

tornou-se instrumento de uma política diplomática de defesa da União Soviética (ibid., p. 65). De fato o

interesse de Stalin e seu grupo, ao invés de promover a luta de classes na Inglaterra, era fortalecer

seus aliados do Partido Trabalhista, que no ano de 1924, durante o breve gabinete MacDonald, haviam

reconhecido e estabelecido negociações comerciais com a União Soviética (ibid., p. 62).

Vejamos mais de perto agora como se deu a formação da Oposição de Esquerda na

União Soviética. Na verdade a luta contra a fração de Stalin não foi iniciada pelas querelas decorrentes

das derrotas dos comunistas na China e na Inglaterra. De início, como já afirmamos acima, tratava-se

de uma disputa pelo controle do Partido e do Estado soviéticos (dominados agora pelos apparatchiks)

deflagrada por Trotsky. Segundo Reis (2007, p. 106), como resultado da crescente burocratização do

Partido Bolchevique e do Estado soviético,

emergiu o poder dos secretários e dos funcionários (apparatchiks), quadros permanentes,
cujos  nomes  começavam  apenas  a  aparecer:  E.  Iaroslavski,  secretário  na  Sibéria;  L.
Kaganovitch, no Turquestão; S. Sirov, no Azerbaijão; S. Kossior, sucessor de E. Iaroslavski;
A. Mikoyan e S. Ordjonikidze no Cáucaso e na Transcaucásia; V. Kuibichev, na Comissão de
Controle; A. Solts, sucessor de V. Kuibichev; V. Molotov, secretário do partido desde 1921 e,
finalmente, o supersecretário, o secretário-geral, desde 1922, destes homens disciplinados,
eficientes, que compensavam a falta de oratória e de brilho com uma grande capacidade de
concentração e de trabalho: Josef Stalin.

As  referências  posteriores  à  Revolução  Chinesa  e  ao  Comitê  Anglo-russo  foram

instrumentalizadas por Trotsky em sua campanha pela sucessão de Lenin. O organizador do Exército

Vermelho fazia-se então pretendente a executor testamentário dos últimos desejos do velho líder. O

problema é que ele se projetava justamente contra o novo poder já consolidado dos apparatchiks por

um lado, e contra as aspirações da maior parte do partido por outro. Segundo Medvedev (1986, p. 62),
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“a esmagadora maioria do Partido estava convencida das possibilidades de vitória do socialismo na

União Soviética. Mesmo sem muito refinamento teórico, os militantes naturalmente desejavam que sua

pesada tarefa levasse o país pobre e atrasado à prosperidade e à abundância o mais rapidamente

possível. Stalin explorou ao máximo estas aspirações [...]”.

A política contrarrevolucionária dos dirigentes soviéticos no Ocidente, contra a qual  se

batia Trotsky, mas apenas porque não era ele quem estava no comando, está relacionada ao fato de

que  o  socialismo  soviético,  um socialismo  nacional,  necessitava  do  capitalismo  ocidental  para  se

desenvolver. Ou seja, os dirigentes soviéticos fariam de tudo para impor um freio às lutas proletárias no

Ocidente, se elas criassem restrições às relações econômicas da União Soviética com o capitalismo

ocidental. A defesa de boas relações diplomáticas entre União Soviética e Inglaterra tinha repercussões

econômicas. Lenin teria dito certa vez: “conte com meu voto para aceitar batatas e armas dos ladrões

do imperialismo anglo-francês (apud CARLEY, 2007, p. 161)”. Michael J. Carley (2007) afirma que logo

que se estabeleceu o governo soviético surgiu uma disputa entre os dirigentes “revolucionários” e os

“empreendedores”, ambos lutando pelo controle da política externa soviética. Da mesma forma surgiu

nos  países  ocidentais  um  confronto  entre  “ideólogos”  e  “realistas”.  Na  União  Soviética  os

revolucionários queriam internacionalizar a revolução, enquanto que os empreendedores pretendiam

edificar  a economia soviética mantendo relações econômicas com o capitalismo ocidental.  Quando

havia  governos dispostos a estabelecer  relações diplomáticas e econômicas com os soviéticos no

Ocidente, o comércio florescia, mas os capitalistas ocidentais vendiam mercadorias de baixa qualidade

a preços altos, e o crédito disponível também era caro. Lenin então passou a exortar “aprendam a

comerciar”, e logo os soviéticos aprenderam a extorquir os capitalistas ocidentais com igual afinco.

Na verdade foi Walther Rathenau uma das grandes inspirações econômicas para Lenin e

seus seguidores. John A. Armstrong (1973, p. 67) afirma que “como o saint-simonismo, as ideias de

Rathenau continham elementos como pacifismo, regeneração moral, e outras que não tinham relação

direta com o intervencionismo voltado para o desenvolvimento. [...]”, acrescentando porém que o mais

importante foi o “impacto da doutrina do desenvolvimento de Rathenau em outros países”, concluindo

que “na Rússia, a influência foi  mais prática; a organização industrial  de Rathenau no período da

guerra  e  sua  expansão  sob  controle  militar  constituíram  um  tipo  de  modelo  para  Lenin  e  seus

seguidores”. E conclui o autor: “se o próprio Lenin realmente endossou o 'socialismo num só país' não

precisa ser resolvido aqui. O que ele certamente fez foi mudar a ênfase do marxismo da crítica do

desenvolvimento  capitalista  para  uma  legitimação  da  extrema  intervenção  estatal  no  processo  de

desenvolvimento econômico (ibid., p. 67)”. Assim, temos ao lado de uma tentativa de garantir o fluxo de
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mercadorias e capitais entre a União Soviética e o ocidente desenvolvido, uma mimetização por parte

do Estado nacional soviético do capitalismo organizado alemão, conformando um modelo nacional-

estatista10 de desenvolvimento econômico aplicado por um regime ditatorial de partido único. Dentro

desse  contexto  qualquer  apelo  pela  redemocratização e pela  retomada da  revolução  mundial  não

passava de demagogia.

Ainda sobre a influência do capitalismo alemão sobre Lenin, M. R. Jones (2016) reproduz

palavras de Lenin proferidas em abril de 1918: “sim, aprendam com os alemães! A história procede por

ziguezagues e caminhos tortuosos. Resulta que é a Alemanha quem agora, ao lado do imperialismo

bestial, encarna os princípios da disciplina, da organização, do funcionamento bem fundado junto à

base da indústria das máquinas mais modernas, de contabilidade estrita e controle”. Lenin afirmaria ser

necessário “[…] estudar o capitalismo de Estado dos alemães, [...] adotá-lo com toda a força possível,

não poupar métodos ditatoriais para apressar sua adoção, ainda mais do que Pedro apressou para a

adoção do Ocidentalismo pela Rússia bárbara, não evitando usar armas bárbaras para opor-se ao

barbarismo”.

Seja como for, as críticas à condução da política externa soviética, e até dos assuntos

internos,  começam com o próprio  Lenin,  que em dezembro de 1922 critica o aparelho de Estado

resultante da Revolução de Outubro, chamando-o de “miscelânea burguesa e czarista (LENIN apud

NETO, 1993, p. 35)”, criticando ainda o excesso de centralismo e de burocracia, e atacando Stalin com

especial  ênfase.  Trata-se  do  famoso  “testamento”  de  Lenin:  notas  ditadas  por  Lenin  reunindo

considerações críticas relativas a todos os principais líderes do partido, não apenas Stalin mas também

Trotsky, Bukharin, Zinoviev e Kamenev (REIS, 2007, p. 96). O “testamento” não foi publicado, é claro,

mas circulou entre os quadros dirigentes, causando mal- estar (REIS, 2007, p. 96)11.

Em outubro de 1923, vários meses depois do afastamento de Lenin, ocorrido em março de

1923,  na  sequência  de  três  derrames sucessivos,  Trotsky  envia  uma carta  ao  Comitê  Central  do

partido, reiterando as críticas contra a burocratização e criticando também a política econômica. Mais

tarde, em dezembro de 1923, Trotsky publica o já mencionado Curso Novo, em que ataca novamente a

burocratização do partido (NETO, 1993, p. 35).

A Oposição Operária, surgida e derrotada anos antes, apontava como solução para o

10 Segundo Daniel Aarão Reis (2014, p. 20), o nacional-estatismo possui as seguintes características: “um Estado forte e
intervencionista, quase sempre autoritário, quando não, ditadorial; um planejamento mais ou menos centralizado; um
movimento nacional, um partido ou, no limite, o próprio Estado, ou uma de suas agências (por exemplo, o Exército),
capaz de congregar as diferentes classes em torno de uma ideologia nacional e de lideranças carismáticas, baseadas
em uma associação concertada entre Estado, capitalistas e trabalhadores, articulados em perspectivas corporativistas”.

11 O “testamento” de Lenin pode ser conferido em inglês neste link, sob o título “'Last Testament'. Letters to the Congress”:
<https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/testamnt/index.htm>. Acesso em: 22 nov. 2015.
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problema da burocracia a autonomia da classe operária na edificação do comunismo. Ela retomava

assim as questões levantadas pela revolução em Kronstadt. No início de 1921, muito antes de Stalin

chegar ao poder e ainda durante o domínio de Lenin e Trotsky, Alexandra Kollontai escrevia que

o mal da burocracia não reside apenas na papelada, como certos camaradas pretendem nos
fazer acreditar [...]. O mal é que a solução de todos os problemas não é procurada através
da livre  troca de opiniões ou da intervenção de todos os diretamente interessados, mas
através  de  decisões  formais  tomadas  pelas  instituições  centrais.  Estas  decisões  são
transmitidas  à  base,  já  inteiramente  elaboradas  por  pessoas  ou  grupos  extremamente
restritos, enquanto os interessados ficam quase sempre de fora. [...] A iniciativa dos operários
é indispensável e, no entanto, não lhes damos a possibilidade de a utilizarem. O medo da
crítica e da liberdade de pensamento, misturado com a burocracia, produz quase sempre
resultados ridículos. Não pode haver atividade autônoma sem liberdade de pensamento e de
opinião,  pois  ela  manifesta-se  não  só  na  iniciativa,  ação  e  trabalho,  mas  também  no
pensamento independente. Nós não damos qualquer liberdade à atividade de classe, temos
medo da crítica e deixamos de nos apoiar nas massas: é por isso que temos a burocracia
entre nós. Esta é a razão por que a Oposição Operária considera a burocracia como nossa
inimiga, nossa peste, e como o maior perigo para a existência do próprio Partido Comunista.
Para escorraçar  este  mal  que encontrou abrigo nas instituições soviéticas,  devemos em
primeiro lugar nos livrar da burocracia dentro do próprio Partido. É aí que se trava a luta
imediata. Logo que o Partido reconheça a atividade autônoma das massas como base do
nosso Estado — não em teoria, mas na prática — as instituições soviéticas tornar-se-ão
automaticamente  instituições  com  vida,  destinadas  a  pôr  em  execução  o  programa
comunista (KOLLONTAI, 1980, p. 48-49).

Quando Trotsky  começa também a criticar  a  burocracia,  a “troika”  (palavra russa que

significa  triunvirato)  de dirigentes do PCUS (Stalin,  Kamenev e Zinoviev)  responde imediatamente,

acusando Trotsky e seus partidários de “fracionismo”: a máquina burocrática, que Trotsky ajudara a

construir, voltava-se agora contra ele. A partir de então Trotsky coloca-se na abertamente na oposição

(NETO, 1993, p. 36). Em outubro de 1924 Trotsky publica As lições de outubro, defendendo a teoria da

revolução  permanente  e  a  necessidade  de  o  PCUS  e  a  Terceira  Internacional  empenharem-se

objetivamente em auxiliar a revolução em outros países (ibid., p. 37). Stalin responde em dezembro de

1924, acusando Trotsky de pretender que a União Soviética ficasse “vegetando” à espera da revolução

mundial (ibid., p. 37).

Mais tarde, em abril de 1925, Bukharin conclama os “camponeses ricos” da Rússia, os

kulaks12,  a  produzirem excedentes  que proporcionariam os investimentos necessários  ao país,  em

12 Daniel Aarão Reis ajuda a conceitualizar os kulaks: “Mas o que é o kulak? O termo designava um personagem social
específico:  os camponeses ligeiramente abastados.  Chamá-los de ricos é quase uma liberdade de expressão, na
fronteira do abuso. Na verdade, porém, diferenciavam-se no quadro da aldeia russa, marcada pela miséria e pelo
atraso.  Tinham  um ou  dois  animais,  pequenos  excedentes  regulares,  comercializados  no  mercado,  estoques  de
sementes, alguma poupança, às vezes, o que lhes permitia emprestar  aos demais e exercer  sobre eles pressão,
quando não violência, para cobrar o devido (kulak = punho). Possuíam, além disso, algumas letras, ou as tinham por
intermédio dos filhos, o que lhes acrescentava prestígio.  A massa dos camponeses votava aos kulak sentimentos
ambíguos:  frequentemente inveja  (pela  posição),  ódio  (pelos  juros  cobrados e  exações praticadas),  mas também
gratidão (pelos eventuais socorros prestados em situações de emergência). Por outro lado, é importante não esquecer
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defesa da construção do “socialismo num só país” (ibid., p. 37). Os oposicionistas russos respondem

que com essa opção vem o risco do “Termidor”, através da ascensão dos  kulaks e dos chamados

nepmen (ibid., p. 37), os homens de negócios surgidos no contexto da Nova Política Econômica (NEP),

colocada em prática  mais  ou  menos  simultaneamente  ao  III  Congresso  da  Terceira  Internacional,

ocorrido em junho de 1921 (RIZZI, 1985, p. 230). Nas resoluções desse congresso, os camponeses

russos foram definidos como “massa pequeno-burguesa (TESES)”.

Contra esse projeto insurgem-se Zinoviev e Kamenev, fundando a Nova Oposição em

outubro de 1925. Mais tarde ambos vão juntar-se a Trotsky e seus partidários, fundando a Oposição

Unificada em abril de 1926. O projeto defendido pela Oposição Unificada: industrialização intensiva,

coletivização da propriedade agrícola e planificação da economia (a teoria da revolução permanente de

Trotsky não é aceita) (NETO, 1993, p. 38).

Os oposicionistas pretendem tão somente “realinhar a política partidária (ibid., p. 38)”, e

temendo ser expulsos do partido e tendo em vista também o XV Congresso do PCUS negociam uma

trégua com o Secretariado do Partido em outubro de 1926 (ibid., p. 38). Alguns líderes oposicionistas,

entre eles Trotsky, Zinoviev e Kamenev, condenam no mesmo mês a parcela oposicionista liderada por

Alexander Shliapnikov e Sergei  Medvedev, que prega em favor da criação de um novo partido. E

condenam também as  críticas  de  oposicionistas  de  outros  países,  como  Boris  Souvarine  e  Ruth

Fischer.  E  num grande  recuo  reconhecem sua  “atividade  fracional”  e  se  colocam sob  as  normas

disciplinares do partido (ibid., p. 38-39).

No entanto,  dias  depois  do acordo,  Max Eastman publica no  The New York  Times o

“testamento” de Lenin sem saber do acordo firmado em Moscou, fazendo com que Stalin afirme que os

oposicionistas pediram trégua em Moscou ao mesmo tempo em que acertaram o partido pelas costas

no exterior e rescinda o acordo ainda no mesmo mês (ibid., p. 39).

Pouco  depois,  na  XV  Conferência  do  PCUS,  entre  outubro  e  novembro  de  1926,  os

stalinistas  expulsam  Trotsky  e  Kamenev  do  Politburo  do  partido  e  fazem  um  pedido  à  Terceira

Internacional para que Zinoviev seja retirado da presidência: os oposicionistas ficam desmoralizados e

só retomam às suas atividades por conta dos episódios do Comitê Anglo-russo e da Questão Chinesa

(ibid.,  p. 39), coincidindo com a viagem de Mário Pedrosa para a Europa. Somente em maio de 1927

surge um manifesto, o “Manifesto dos 83”, assinado por oitenta e três velhos bolcheviques e ratificado

por três mil assinaturas de militantes do PCUS, reivindicando a abertura de discussões profundas e

democráticas em preparação para o XV Congresso do partido, além de criticar o projeto do “socialismo

que, diante dos homens da cidade, a aldeia e a comuna rural não raramente apresentavam-se como um bloco, sem
falhas, um universo (o mir) ou, num ângulo pejorativo, o patriotismo de aldeia (REIS, 2007, p. 119)”.
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num só país” e os apelos de Bukharin para que os kulaks enriquecessem (ibid.,  p.  39-40).  Mas o

manifesto, ao mesmo tempo em que defende a democracia interna, defende também a “disciplina de

ferro do Partido como nos tempos de Lenin (MANIFESTO DOS 83 apud NETO, 1993, p. 40)”. Não se

rompia  portanto  com  o  modelo  institucional  original,  pretendendo-se  apenas  alterar  a  forma  de

realização dominante desse modelo por meio da alteração de sua política.

Meses depois surge uma “Plataforma da Oposição”, publicada na França em Cahiers du

Bolchevisme em novembro de 1927, defendendo os mesmos princípios da Oposição Unificada: política

industrial,  coletivização e planejamento.  Os oposicionistas russos tentam veicular  a plataforma dos

oposicionistas  franceses  dentro  do  PCUS,  mas  são  impedidos.  Recorrem  então  a  uma  gráfica

clandestina para imprimi-la. Mas a iniciativa é frustrada pela GPU (a polícia política da União Soviética)

(NETO, 1993, p. 40-41).

Em seguida, em dezembro de 1927, no XV Congresso do PCUS, os oposicionistas russos

recebem o ultimato de Stalin, que demanda a capitulação incondicional da oposição: a maioria aceita

as exigências de Stalin, entre eles Zinoviev, com a exceção de 1500 oposicionistas que seguem para o

exílio no início de 1928, entre eles Trotsky, que segue para Alma-Ata em janeiro (ibid., p. 42). Restam

da Oposição Unificada Smilga e Preobrajenski, que capitulam em 1929 e retornam ao partido; e da

Oposição de Esquerda Radek e Sosnovski, que também capitulam em 1934 (ibid., p. 42).

No exílio Trotsky mantém suas atividades políticas, tentando desencadear um movimento

para expandir e unificar internacionalmente a oposição, sendo expulso da União Soviética em fevereiro

de  1929,  dois  meses antes  da execução do  primeiro  Plano  Quinquenal  (ibid.,  p.  43).  A razão  da

expulsão: a divulgação de uma carta de Trotsky a vários delegados da VI Conferência da Terceira

Internacional, que se reuniu em 1928 na União Soviética (ANDRADE, 2014, p. 339).

Depois de chegar a Berlim Pedrosa é acometido por uma doença e deixa de seguir para

Moscou. No entanto não foi propriamente a doença que o impediu de seguir. O próprio Pedrosa afirma

em carta para Xavier de dezembro de 1927: “desanimei duma vez de ir, hoje mesmo que te escrevo. O

congresso bolchevique do PR [Partido Russo]  expulsou Trotsky e [a]  oposição do partido!  Acabou

assim com a oposição. [...] foi como uma desgraça que já se estava esperando. [...] Agora não existe

mais a questão da oposição (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 202)”.

Pedrosa  passa  a  tecer  então  nessa  mesma  carta  diversas  críticas  à  política  dos

comunistas na China e à censura no movimento bolchevique: ele já percebia que Trotsky vinha sendo

apagado da história,  notando que numa exposição em Berlim, em comemoração aos dez anos da

Revolução  de  Outubro,  encontravam-se  “retratinhos  dos  chefes  para  vender  (sobretudo  Stalin,
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Bukharin). De Trotsky nenhum (ibid., p. 203)”.

No que se refere à política comunista na China escreve Pedrosa: 

o Kuomintang desmascarou-se reacionário, etc. — quer dizer a luta de classes esclarecida —
como um fruto da política da Internacional! [...] Não há política que não dê certo: pois toda luta
política — é pra definir a posição inconciliável das classes, sobrepondo uma sobre a outra!
(ibid., p. 285). 

E conclui na mesma carta: “do meu ponto de vista pessoal — uma desolação. [...] E como

é que eu vou pra Rússia assim (ibid., p. 204)?”. 

A partir daí, escreve Neto (2001, p. 91-92),

o militante  que se  recusava  à  limitação  intelectual,  atento  às  imensas  contradições  dos
partidos  comunistas  numa Europa  permeada por  crises  e  transformações,  vivenciou  em
Berlim muitos dos conflitos que apenas lhe chegavam teoricamente por notícias e artigos da
revista Clarté. Se sua militância no Brasil nasce crítica e plena de questionamentos íntimos,
em Berlim ela explode contra o doutrinarismo e a castração da crítica política interna nos
PCs,  contra  a morte  da conhecida tese leninista  do “centralismo democrático”.  Podemos
afirmar que nesse período a militância de Pedrosa renasce oposicionista, crítica, avessa à
obediência  castradora,  ao mesmo tempo que floresce nele  a  convicção de construir  um
partido verdadeiramente comunista.
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CAPÍTULO 2

Da oposição à volta do exílio

1. Do Grupo Comunista Lenin ao exílio

Pedrosa  decide  continuar  militando no  Partido Comunista  da  Alemanha,  e  ao  mesmo

tempo reunir-se com os oposicionistas franceses em viagens frequentes que faz a Paris (ibid., p. 92).

Na França por  exemplo ele  mantém contato  permanente com Pierre  Naville  e  frequenta cursos e

reuniões  realizados pela  oposição,  nos  quais  discutem-se  a  conjuntura  internacional  e  a  crise  do

movimento comunista. Durante essa estadia na Europa, mantendo-se entre a Alemanha e a França,

ele  trava  contato  também  com os  seguidores  de  Rosa  Luxemburgo,  aderindo  ao  ponto  de  vista

econômico dos luxemburguistas na crítica à teoria do imperialismo de Lenin e Bukharin (NETO, 1993,

p. 217-218). Voltaremos mais à frente à questão da teoria do imperialismo de Rosa Luxemburgo em

Pedrosa. 

Há um ponto importante a ressaltar aqui: durante sua estadia na Europa Pedrosa vai não

apenas militar na Alemanha como também estudar na Universidade de Berlim, frequentando cursos de

estética, filosofia e sociologia com Sombart, Thurnewald e Vogel. A relação com Sombart pode ser uma

pista para as teses de Pedrosa nos anos 1960 sobre os impasses do desenvolvimento e a revolução

brasileira (MOURA, 2011, p. 26). Sombart foi o primeiro teórico do capitalismo a utilizar os conceitos de

centro  e  periferia  para  descrever  as  relações econômicas  entre  países  avançados e atrasados,  e

também foi  um precursor  no que se refere  às questões  do dualismo e da dependência.  Sombart

também conceberia o capitalismo organizado alemão como elemento transitório entre o capitalismo e

socialismo, denominando-o “capitalismo tardio”. Veremos mais à frente que todas essas questões, e

outras mais, foram retomadas por Pedrosa de modo muito semelhante quando Pedrosa já percorria o

campo do nacionalismo.

Durante esse período “as antigas ideias de oposição ao PC sistematizaram-se, ganharam

força militante e conduziram Mário Pedrosa à Oposição de Esquerda e, num segundo momento, à IV

Internacinoal (NETO, 2001, p. 92)”. A partir de então as cartas de Pedrosa a Xavier assumem um tom

arregimentador,  buscando  contagiar  seus  companheiros  para  o  reordenamento  do  partido,

mimetizando no Brasil a diretriz da OIE após a expulsão de Trotsky: “desenvolver uma atividade de

dimensão mundial no interior de todos os PCs para reorientar as atividades e a tática política da III

Internacional (ANDRADE, 2014, p. 339)”.
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Em carta a Xavier de maio de 1928 Pedrosa expressa um novo comportamento (não se

trata mais do intelectual militante que critica a direção do partido apenas entre os mais íntimos; trata-se

agora do intelectual militante engajado na constituição da Oposição de Esquerda no Brasil):

como podemos, na nossa posição de intelectuais do partido no Brasil,  continuar sem de
nossa  parte  tentar  definir  a  situação  brasileira,  sul-americana?  Que  diabo  de  militantes
somos nós?  Não  podemos continuar  nessa  irresponsabilidade  em que temos deixado o
barco  correr.  Isso  é  até  brincadeira.  Estamos  todos  falhando  ao  nosso  dever.  [...]  Que
pseudofunção é a nossa no partido. Para que serve a nossa presença nele — para fingir que
somos bolcheviques e ter uma atividade puramente formal — comparecendo a reuniões de
célula e fingindo acreditar na organização e na existência dum movimento comum no Brasil?
Ser membro do PCB e ir  à célula é bonito e romântico para nós que não queremos ser
literatos, etc., etc. Mas o tempo do romantismo passou (PEDROSA apud NETO, 2001, p. 92).

E a volta de Pedrosa ao Brasil coincide no mesmo mês, julho de 1929, com a realização

em Buenos Aires da I Conferência dos Partidos Comunistas da América Latina, que vai criar condições

para o aumento do controle da Terceira Internacional sobre as seções latino-americanas: a partir de

então importantes militantes defensores do livre debate entre os comunistas começam a ser afastados

(ANDRADE, 2014, p. 340). Assim, se a direção do PCB já se empenhava em seguir as diretrizes da

Terceira Internacional em busca da aprovação dos chefes em Moscou, a situação dos militantes mais

críticos vai se agravar ainda mais diante do novo quadro.

Ao  chegar  da  Europa,  engajado  na  constituição  da  Oposição  de  Esquerda  no  Brasil,

Pedrosa  encontra  os  dissidentes  já  mencionados  acima  totalmente  dispersos.  Os  documentos

enviados da Alemanha e da França por  Pedrosa, e os laços estabelecidos com os oposicionistas

europeus,  não foram suficientes para criar  “uma estrutura  organizativa adequada aos anseios dos

dissidentes  (NETO,  2001,  p.  93)”.  Os  militantes  descontentes  com  o  movimento  comunista  ou

abdicavam da militância ou atuavam sindicalmente, realidade também presente fora do Brasil (ibid., p.

93). Pedrosa engaja-se então num duro embate político e ideológico.

Da Europa ele já  havia censurado os dissidentes brasileiros por exemplo no caso da

“cisão de maio de 1928”, alegando que o grupo que rompeu com a direção do partido não recorreu a

um trabalho prévio de conscientização dos quadros partidários, mantendo-se distante da base (NETO,

1993, p. 215). E os censurou também por não terem depois da cisão se organizado por fora do partido:

em carta de agosto de 1928 Pedrosa havia escrito

que  é  que  vocês  fizeram depois  que  deram o  fora  do  partido?  Estão  verdadeiramente
organizados? Estão trabalhando nos sindicatos seriamente onde poderiam ter influência? Já
fizeram alguma publicação? Rudimentar  que  seja? Ou apenas se  limitam a discutir  nas
mesas dos cafés como é o nosso hábito? [...] Vocês só podem agora se justificar pela ação
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orgânica que desenvolverem por mais vagabunda ainda que seja. [...] E da capacidade de
agir e de organizar é que ponho todos vocês em dúvida (PEDROSA apud NETO, 1993, p.
301).

No entanto, logo que chega ao Rio de Janeiro Pedrosa percebe que a ação orgânica era

mais difícil do que à primeira vista, e vendo as “imensas dificuldades encontradas para reagrupar os

dissidentes” chega a cogitar voltar à Europa com Rodolfo Coutinho, que tinha planos para isso (NETO,

1993, p. 222).

Mas a despeito dessa perda momentânea de entusiasmo Pedrosa inicia “estudos teóricos

entre os dissidentes sem nenhuma atividade prática e militante”, pois “não se vê em condições de fazer

aquilo  que cobrava dos  companheiros  quando estava em Berlim e Paris:  atuação  nos  sindicatos,

publicações [...], unidade organizativa (ibid., p. 223-224)”. Para realizar essa meta Pedrosa conta com o

seu antigo grupo, originário dos debates sobre marxismo em torno do professor Edgardo de Castro

Rebelo, e acrescido de mais alguns elementos cooptados durante a curta militância no PCB, como

Rodolfo Coutinho, João Dalla Déa e Wenceslau Escobar Azambuja (ibid., p. 97).

O grupo é bem fechado, com poucos participantes (ibid., p. 224). Como resultado das

discussões surgem o Grupo Comunista Lenin (GCL) e o primeiro jornal oposicionista do Brasil, A Luta

de Classe (NETO, 2001, p. 94). De início o plano é batizar o jornal de Alerta! (NETO, 1993, p. 230-231).

O jornal teve cinco números. O quinto foi apreendido pelas tropas da Aliança Liberal comandadas por

Getúlio Vargas em outubro de 1930 (ibid., p. 135).

O GCL e  A Luta de Classe surgem em maio de 1930, e têm o objetivo de “fortalecer e

ajudar a luta dos trabalhadores, explicando e demarcando as diferenças políticas com os dirigentes

stalinistas (ANDRADE, 2014, p. 340)”. O número inaugural de A Luta de Classe dizia:

fruto das próprias circunstâncias, resultante inevitável delas, “a Luta de Classes” significa e
representa, por isso mesmo, a necessidade imediata de uma luta sem trégua, intransigente,
enérgica, implacável, contra a burguesia e seus privilégios de classe — em primeiro lugar; e,
em segundo lugar,  contra todos os desvios ou deformações de que a direção do partido
comunista vem sendo, destes últimos tempos, uma espécie de casa e editora atacadista (A
LUTA DE CLASSE apud ANDRADE, 2014, p. 340).

E texto “Nossos Propósitos”, publicado em A Luta de Classe em maio de 1930, dizia:

por meio de uma crítica fraternal, até onde for possível, mas, tenaz e, por vezes, violenta, até
onde for necessária — a “Luta de Classe” seguirá desassombradamente o caminho que lhe
indicaram  as  imposições  históricas,  apontando  às  massas  a  solução  revolucionária  do
problema  social  e  mostrando  a  diferença  fundamental  que  existe  entre  a  concepção
“retalhista” de Revolução (por etapas ou a prestações) e a verdadeira concepção marxista do
desenvolvimento  histórico,  segundo  a  qual  os  acontecimentos  se  interdependem

76



dialeticamente,  marchando  com  o  ritmo  que  lhes  é  próprio  e  não  dando  jamais  a
possibilidade  de  uma  classe  resolver  os  problemas  da  outra.  Como  se  sabe,  tem-se
pretendido  vulgarizar  a  ideia  abstrusa  de  que  o  proletariado  primeiro  deve  resolver  os
problemas nacionais da burguesia, para depois realizar a obra de sua libertação! A outra
coisa, senão à traição mais evidente dos interesses vitais da classe operária,  não podia
conduzir a concepção estreitíssima de que a Revolução deva ser feita a retalhos (A LUTA DE
CLASSE, 1987b, p. 43).

Apesar das críticas à direção do partido, e seguindo nesse sentido o procedimento da

OIE, os oposicionistas brasileiros deixam explícito no mesmo número do jornal que o grupo “não visa

combater o Partido Comunista, porque o que urge é reintegrá-lo na linha que se traçou por ocasião da

sua fundação,  de modo que seu rótulo vermelho passe a ser  a expressão revolucionária de uma

realidade (A LUTA DE CLASSE apud NETO, 1993, p. 136)”. E no quarto número do jornal, de agosto

de 1930, o GCL afirma: “jamais combatemos o Partido [...] combatemos, sim, a direção do Partido,

única  responsável  pela  orientação  política  errada,  que  vai  aos  poucos  liquidando  o  Partido  e

separando-o da pequena parte do proletariado que ainda o acompanha (ibid., p. 136)”. Não há uma

ruptura  com  o  bolchevismo,  mas  uma  tentativa  de  desenvolvê-lo  à  esquerda,  numa  perspectiva

autenticamente classista. A nosso ver o grupo de Pedrosa nutria a esperança de desenvolver uma

unidade  entre  dirigentes  e  massas,  com real  democracia  interna  e  real  comprometimento  com a

revolução proletária.

A organização tem curta existência:  dez meses (NETO, 1993,  p. 233).  Segundo José

Castilho Marques Neto, a fragilidade organizativa do grupo se expressou no fato de ele se reduzir a um

“divulgador”  das  posições  da  I  Conferência  Internacional  dos  Bolchevistas-Leninistas,  a  primeira

atividade  coletiva  da  OIE  (ibid.,  p.  233-234).  Além  do  mais  o  grupo  era  “dependente  quase

exclusivamente de Mário Pedrosa (ibid., p. 234)”. Nesses dez meses porém, pouco a pouco e com

grande dificuldade, o grupo vai tomando forma organizativa: em carta a Xavier de fins de julho de 1930

Pedrosa afirma que o grupo decidiu pela adoção dos estatutos da “Liga de Paris”, a seção da OIE em

Paris (ibid., p. 328). A influência da oposição internacional sobre a oposição brasileira é evidente. É a

oposição internacional que fornece o modelo geral de atuação, por mais que a oposição brasileira

tenha suas demandas internas, nacionais.

É exatamente porque é Pedrosa a personificação do vínculo prático da oposição brasileira

com a oposição internacional que o grupo depende tanto dele. E há ainda outro fator: quando retorna

da Europa Pedrosa é o único dissidente ainda vinculado ao PCB, uma “situação dúbia”, como diz Neto,

utilizada  taticamente  por  Pedrosa  e  Coutinho  para  auxiliar  o  crescimento  do  grupo  oposicionista

(NETO, 1993, p. 225). O disfarce no entanto logo vai ser desfeito: em carta de Pedrosa a Xavier de
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agosto ou setembro de 1929 ele diz que certa vez 

estando com o Di [Cavalcanti], que anda aliás muito cretino, me encontrei com o Paulo [de
Lacerda]. Este então me perguntou por que não tinha ido pra Rússia, e o Di para fazer graça,
entrou na conversa e disse que a razão era porque eu era trotskista, o que estragou bastante
o nosso plano (Coutinho e eu). Fui obrigado a dizer que era ideologicamente, mas que em
todo caso tinha me conservado no partido etc. (PEDROSA apud NETO, 1993, p. 312).

Mesmo assim a estratégia do grupo continua sendo a de ganhar o partido por dentro, a

partir de uma intervenção ideológica em suas fileiras.

Uma das preocupações do Grupo Comunista Lenin é a de criticar a estratégia pecebista

do Bloco Operário e Camponês (o BOC), elaborada, como vimos acima, no contexto do jornal A Nação,

bem como a política sindical do PCB. O conselho de Brandão para o proletariado era o de “fazer 'frente

única  com a pequena burguesia  e  a  alta  burguesia  industrial',  na luta  contra  a  oligarquia  e  seus

aliados”,  de modo que “uma vez assegurada a vitória dos revoltosos da pequena burguesia  e da

burguesia industrial, o proletariado passaria a lutar 'para impelir a fundo a revolta pequeno-burguesa,

[...] transformando-a o mais rápido possível, a fim de agitar as camadas mais profundas das multidões

proletárias  (DULLES,  1977,  p.  223)'”.  Para  que  a  “terceira  revolta”  (a  “primeira”  foi  a  insurreição

tenentista de julho de 1922, e a “segunda” foi a insurreição tenentista de julho de 1924) fosse vitoriosa

a  frente  única  com  a  pequena  burguesia  e  com  a  burguesia  industrial  era  indispensável:  “seria

necessário abarcar a técnica e a política, o Exército e a Marinha, Rio e São Paulo, o Sul e o Norte, o

proletariado, a pequena burguesia urbana e a alta burguesia industrial (ibid., p. 223)”.

Líderes do PCB porém, como Joaquim Barbosa, criticavam essa orientação e defendiam

que o PCB privilegiasse um trabalho centrado “no fortalecimento do partido nos sindicatos, a partir do

que se entabulariam esforços para a paulatina construção da CGTB (DEL ROIO, 2007b, p. 35)”. Esses

dissidentes se fortaleceriam com o fracasso da revolução comunista na China, diante do qual Stalin e

seu grupo optam por uma guinada abrupta, conclamando os partidos comunistas a partirem para a

insurreição armada e para uma política de independência de classe, o que acaba se consolidando no

VI Congresso da Terceira Internacional em 1928.

Como resultado dessa guinada o Secretariado Sul-Americano da Internacional Comunista

(SSA-IC) passa a ser dirigido por Jules Humbert-Droz em substituição a José Fernando Penelón, e

num encontro do SSA-IC o PCB tem de fazer retificações em sua linha política. Após esse congresso o

PCB  é  forçado  a  descartar  uma  ligação  orgânica  com  organizações  da  pequena  burguesia,

particularmente com a Coluna Prestes, da qual o PCB vinha se aproximando (ibid., p. 36). Também vai

se dar mais ênfase na questão agrária e no anti-imperialismo, guinada coincidente com as posições de
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Prestes no Manifesto de Maio. A luta de libertação nacional articulada à questão agrária vai se tornar o

ponto central da atuação dos comunistas (ibid., p. 36). Segundo os oposicionistas do Grupo Comunista

Lenin, Prestes e o PCB então concordavam com “a preeminência da questão agrária sobre o processo

revolucionário, ou seja, a preeminência da revolução democrática sobre a revolução proletária (A LUTA

DE CLASSE apud NETO, 1993, p. 144)”.

O caráter da revolução proposta por Brandão, proposta à qual o PCB vai aderir, é o de

uma revolução  democrática  capaz de  reproduzir  no  Brasil  a  “via  clássica”  da  revolução  burguesa

(FERREIRA, 1999, p. 79). Uma parcela da burguesia, os latifundiários, era chamada de “burguesia

agrária feudal”  e considerada o principal  inimigo da revolução democrática proposta pelo PCB, ao

passo  que  a  pequena  burguesia  estaria  se  proletarizando  progressivamente,  tendendo  para  a

revolução (ibid., p. 80), mesmo que os tenentes rechaçassem a partir de certo momento uma aliança

com os líderes proletários  extremistas:  “a  revolução democrática,  defendida  no 2º  Congresso dos

Comunistas, enfrenta um sério problema justamente em relação ao seu ator principal. Não podendo

contar com aquele que lhe seria natural, toma-o emprestado de um segmento comprometido com a

manutenção da ordem político-social (ibid., p. 93)”.

Segundo  Pedro  Roberto  Ferreira,  crentes  numa  suposta  fragilidade  do  movimento

operário, mesmo diante de uma história recente de lutas sociais a contradizê-los, pois os trabalhadores

vinham demonstrando uma enorme disposição para a luta contra o capital (ibid., p. 89), os pecebistas

vão  buscar  na  “pequena  burguesia  revolucionária”,  os  tenentes,  a  força  social  necessária  para

deflagrar a revolução democrática. Acrescenta-se a isso o fato de a Terceira Internacional sustentar a

tese de que com a crise de fins dos anos 1920 estaria amadurecendo rapidamente uma situação

revolucionária  no  Brasil  (NETO,  1993,  p.  142),  de  modo que  os  comunistas  buscam aliar-se  aos

tenentes,  vistos  como  “a  engrenagem  mais  dinâmica”  das  transformações  sociais  em  curso

(FERREIRA, 1999, p. 95).

Contra a revolução democrática idealizada pelo PCB os oposicionistas vão propor uma

revolução democrática de outro tipo, defendendo intransigentemente uma política de independência de

classe (NETO, 1993, p. 145). Além do mais, os oposicionistas brasileiros denunciam que a política

pecebista de combate ao latifúndio e ao imperialismo leva o proletariado urbano, nas palavras de José

Castilho Marques Neto, “a exigir com radicalidade da burguesia agrária e ser moderado perante os

burgueses  da  cidade  (ibid.,  p.  144)”.  Dessa  forma,  os  oposicionistas  defendem  a  separação  do

proletariado rural do camponês, organizando-o à parte, defendendo os seus interesses particulares e

juntando-o ao proletariado das cidades contra a burguesia (ibid., p. 145). Num artigo intitulado “Liga ou
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Partido” e publicado em A Luta de Classe o grupo de Pedrosa escreveria: 

só o grupo de proletários, livres, na realidade, e não verbalmente, [...] da influência pequeno-
burguesa,  pode  fazer  triunfar  a  revolução  democrática  e  assegurar  a  hegemonia  do
proletariado. [...] É preciso arrancar de dentro do agrupamento reunido em torno da fórmula
da revolução agrária o proletariado rural, que é no Brasil a esmagadora maioria no campo,
separá-lo desveladamente do camponês, do pequeno proprietário e organizá-lo à parte, na
defesa intransigente de seus interesses próprios, juntá-lo ombro a ombro com o proletariado
da cidade, para a defesa comum de seus interesses de classe e para a ofensiva definitiva
contra a burguesia capitalista, aliada, sócia ou caixeira do imperialismo (apud NETO, 1993,
p. 145).

No  que  se  refere  à  política  sindical  os  oposicionistas  se  opõem  ao  predomínio  da

burocracia do partido sobre os sindicatos, reivindicando uma ligação orgânica entre partido e sindicatos

(NETO, 1993, p. 146); além do mais, os sindicatos não deveriam ser o local de lutas políticas: as lutas

deveriam ser econômicas, e do seu resultado prático viria a conquista da confiança dos trabalhadores

(ibid., p. 147). Trazer lutas políticas para dentro dos sindicatos afastava os operários, pois atraía a

repressão policial: tratava-se de se limitar a orientar o movimento sindical, e não de convertê-lo em

braço sindical da política comunista (ibid., p. 148). 

Além dessas críticas o GCL critica os resultados eleitorais do BOC, aquém dos esperados

pelos comunistas; segundo o GCL, para além da repressão policial sobre os candidatos comunistas, o

problema estava na linha política do PCB, que não seguia “uma linha verdadeiramente marxista (ibid.,

p. 153)”. Ao mesmo tempo o GCL critica por exemplo o parco trabalho de formação e organização

política  do  partido,  responsável  por  deixar  o  proletariado  despreparado.  Por  exemplo:  de  nada

adiantava convocar manifestações que não expressavam a consciência de classe dos trabalhadores

(ibid., p. 154). Para compreender melhor esse ponto é preciso conferir este depoimento de Pedrosa:

“nessa época [no final da década de 1920], a palavra de ordem do partido em qualquer greve era

sempre  'libertação  de  Thaelmann'.  Imagine:  os  operários  tinham que  gritar  isso  (PEDROSA apud

COGGIOLA, 2003, p. 240)”. 

O GCL chega até a evoluir para a intervenção prática nas lutas sociais, afastando-se do

seu objetivo inicialmente doutrinário: o grupo intervém nas manifestações populares no Rio de Janeiro

quando as tropas da Aliança Liberal chegam à cidade em outubro de 1930, distribuindo panfletos sobre

as questões conjunturais, destruindo arquivos da polícia política e empastelando a sede de uma liga

fascista (NETO, 1993, p. 158). Pedrosa chegou inclusive a tentar influenciar o povo a empastelar o

Jornal do Brasil,  depois de se ter incendiado a sede de  O Paiz  (ibid.,  p. 158). E o grupo critica a

atuação do PCB durante os acontecimentos de outubro de 1930: o PCB havia organizado um comício,
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mas que não tocava no ponto da necessidade de organização dos trabalhadores, nem no ponto das

suas reivindicações imediatas (ibid., p. 158).

Do ponto de vista teórico Pedrosa e Xavier produzem um texto que servirá de base para a

interpretação da realidade brasileira e da Revolução de 1930 por muitos anos, tanto pelos trotskistas

quanto por intelectuais acadêmicos (KAREPOVS; NETO, 2007, p. 130): o Esboço de uma análise da

situação econômica e social do Brasil13,  publicado em  La Lutte de Classes na edição de fevereiro-

março de 193114. Nesse texto, que seria considerado o primeiro “esforço sério para compreender a

formação nacional a partir  de sua situação de colônia e, depois,  de país independente (ABRAMO,

1987, p. 35)”, Pedrosa e Xavier defendem as seguintes teses:

Em primeiro lugar uma tese referente à formação do modo de produção capitalista no

Brasil,  que  Pedrosa  e  Xavier  viam  sendo  transposto  para  o  Brasil  através  da  colonização  e  da

introdução da mão de obra escrava. Escrevem os autores:

o modo de produção capitalista  e a acumulação — e,  por  consequência,  a  propriedade
privada capitalista — foram exportados diretamente das metrópoles para o Novo Mundo. A
base do sistema capitalista é a expropriação da massa popular; mas, nas colônias, em geral,
o excesso de terra  pode ser  transformado em propriedade privada e meio individual  de
produção. Tendo sempre o colono livre a possibilidade de tornar-se proprietário de seu meio
de produção, isto é, podendo o trabalhador acumular por si próprio, torna-se impossível a
acumulação e o modo de produção capitalistas. Ali está a contradição que a burguesia da
metrópole  deveria  resolver  — “o segredo de sua floração e de sua gangrena” (Marx).  A
dependência do trabalhador em relação ao capitalista, proprietário dos meios de produção,
teve de ser criada por meios artificiais: a apropriação da terra pelo Estado, que a converteu
em propriedade privada, e a introdução da escravidão indígena e negra; numa palavra, a
colonização  sistemática.  No  Brasil,  a  acumulação  primitiva  do  capital  fez-se  de  maneira
direta: a transformação da economia escravagista em salariado do campo se fez diretamente
[...]. Produziu-se aqui, portanto, o que Marx chama de “uma simples troca de forma”. O Brasil
nunca foi, desde a sua primeira colonização, mais que uma vasta exploração agrícola. Seu
caráter de exploração rural colonial precedeu historicamente sua organização como Estado.
Nunca houve aqui terras livres; aqui também não conhecemos o colono livre, dono de seus
meios de produção, mas o aventureiro da metrópole,  o fidalgo português, o comerciante
holandês,  o  missionário  jesuíta  —  que  não  tinham  qualquer  outra  base  a  não  ser  o
monopólio das terras. Sob uma forma peculiar de feudalismo15, todos vinham explorar a força
de  trabalho  do  indígena  adaptado  e  do  negro  importado.  [...]  A  classe  dos  pequenos
proprietários, fator da pequena produção, geralmente anterior ao regime capitalista e cuja
expropriação é um dos fatores determinantes deste, não pôde se desenvolver na formação

13 Aqui  os  autores  antecipavam a análise  de Florestan  Fernandes  em  A Revolução Burguesa no Brasil:  ensaio  de
interpretação  sociológica (FERNANDES,  1976).  Nessa  obra  Florestan  Fernandes  desenvolve  a  tese  de  que  a
burguesia brasileira sofre uma dupla pressão: uma que vem de cima (do imperialismo) e outra que vem de baixo (do
proletariado), o que explica seu reacionarismo e sua opção por formas de dominação não democráticas.

14 Esse  texto  pode  ser  consultado  em  Abramo;  Karepovs  (1987,  p.  66-82).  Disponível  também  em:
<http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2013/05/MP-LX-3.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2015.

15 Atente-se  para  o  fato  de  os  autores  não  falarem em modo de  produção  feudal  e  sim  numa  “forma  peculiar  de
feudalismo”. Os próprios autores se explicavam numa nota de rodapé. A “forma peculiar de feudalismo” seria o método
utilizado pelo Estado português para distribuição de terras no Brasil: o método das capitanias hereditárias. Mas esse
método  era  concebido  pelos  autores  como um instrumento  a  serviço  do modo de produção  capitalista  no Brasil
(PEDROSA; XAVIER, 1987, p. 68).
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econômica do Brasil. O Estado brasileiro se caracteriza sempre por rígido esquematismo de
classe (PEDROSA; XAVIER, 1987, p. 66-68).

Lendo atentamente o trecho acima, chegamos à conclusão de que para os autores o

capitalismo começou no Brasil não por força da burguesia mas por força do Estado. Ora, essa tese já

rompia de modo extremamente radical com as teses defendidas pela direção do PCB, que propunha

alianças com a burguesia ou com frações da burguesia brasileira para que o Brasil pudesse passar por

uma revolução democrática e ingressar de uma vez por todas no desenvolvimento capitalista. Para o

GCL o  desenvolvimento  capitalista  já  existia  em estágio  embrionário  no  Brasil  desde  o  início  da

colonização,  vista  como  um  empreendimento  tipicamente  capitalista.  Essa  tese  representava  não

apenas uma discordância relativamente à direção do PCB como também uma redefinição do lugar da

burguesia frente à revolução democrática no Brasil. 

Assim,  as  principais  características  “que  marcaram  com  a  sua  chancela  a  formação

econômica e política do Brasil”, resultantes do desenvolvimento capitalista, seriam: “trabalho escravo,

latifundium, produção dirigida pelos senhores de terra com a sua clientela, burguesia urbana e uma

camada insignificante de trabalhadores livres, tanto nas cidades quanto nos campos [...] (ibid., p. 69)”.

E o mesmo sistema capitalista que teria engendrado a escravidão e todas as características acima teria

sido também responsável por eliminá-la: “a destruição do regime escravagista, que foi determinada

pela necessidade do desenvolvimento capitalista do Brasil, abria ao mesmo tempo nova expansão à

indústria inglesa que monopolizava, então, o mercado mundial (ibid., p. 69)”.

E o texto prossegue:

a burguesia brasileira nasceu no campo, não na cidade. A produção agrícola colonial  foi
destinada desde o começo aos mercados externos. O Brasil foi, no século XVII, o principal
produtor de açúcar do mundo. Dos dois eixos de colonização, Bahia-Pernambuco e São
Paulo-Rio de Janeiro, o primeiro alcançou sobre o segundo uma vantagem considerável. Nas
capitanias  do  Norte,  o  braço africano  edificou sobre vastos  domínios a  prosperidade da
aristocracia rural. Mas a produção açucareira brasileiras foi vencida, pouco a pouco, pela
concorrência estrangeira e tendeu a restringir-se aos mercados internos. Com a descoberta
das minas de ouro, o centro da atividade econômica da colônia transportou-se para o interior
dos estados de Minas Gerais e da Bahia.  O trabalho foi  atraído para essas regiões e o
movimento agrícola decresceu. A prospecção minerológica tornou-se a indústria principal,
cujo  desenvolvimento  caracteriza  o  século  XVIII.  A decadência  das  minas,  porém,  logo
começou, pois eram exploradas por meios rudimentares. À pobreza do minerador, à falta de
escravos aliou-se a pressão do fisco. Retornou-se à exploração agrícola (cereais, cana-de-
açúcar,  fumo,  algodão).  A  cultura  de  café  começou  relativamente  tarde,  nas  regiões
montanhosas  vizinhas  do  Rio  de  Janeiro.  Desde  então,  adquiriu  as  características
particulares que mantém até agora (ibid., p. 69-70).

O trecho acima é um desdobramento da tese de que o desenvolvimento capitalista no
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Brasil foi obra do Estado. Se a empresa colonial era uma empresa capitalista, se a produção era já

voltada para o mercado, se o trabalhador era já desprovido do controle sobre os meios de produção, a

burguesia só pode ter resultado do desenvolvimento capitalista que já se processava no campo. A

“simples  troca  de  forma”  evocada  acima  corresponde  à  substituição  do  Estado  português,  da

metrópole, pela burguesia agrária: é dos proprietários rurais, dos senhores de terras e escravos, que

emerge a burguesia brasileira.

E prossegue o texto:

a República foi imposta ao Brasil pela burguesia cafeeira do estado de São Paulo, que não
podia aceitar a forma de produção reacionária e patriarcal. Com o advento da república, esse
Estado impôs sua hegemonia à Federação. Para que se possa operar, sem choques muito
graves, o desenvolvimento capitalista nas antigas províncias, unidas por liames puramente
políticos  mas,  em  compensação,  separadas  por  uma  diversidade  quase  sem  igual  de
possibilidades econômicas, os legisladores da constituinte deram à República uma forma
federativa.  O  formidável  desenvolvimento  da  cultura  cafeeira  é,  tipicamente,  um
desenvolvimento  capitalista.  Todas  as  condições  necessárias  para  a  grande  exploração
estavam reunidas: terras virgens,  ausência  de rendas fundiárias,  possibilidades de maior
especialização  na  produção,  numa  palavra,  possibilidades  de  monocultura.  Assim,  o
cafeicultor faz convergir simultaneamente todos os seus meios de produção para um único
objetivo e, por conseguinte, obtém benefícios até então desconhecidos. O tipo da exploração
determinou, portanto, prosperidade favorável ao desenvolvimento do capitalismo sob todas
as suas formas. Desse modo, o sistema de crédito, o crescimento da dívida hipotecária, o
comércio nos portos de exportação, tudo ajudava a preparar uma base capitalista nacional.
Os braços que faltavam foram importados.  A imigração adquiriu,  a partir  daí,  caráter  de
empresa industrial (ibid., p. 70-72).

Ora, essa era outra tese que ia radicalmente de encontro às teses da direção do PCB, que

associava o latifúndio ao feudalismo. Se o estabelecimento da república obedeceu às imposições da

burguesia  — da burguesia agrária, e não do latifúndio feudal ou semifeudal, ou pelo menos de uma

fração da burguesia, a burguesia cafeeira paulista e a burguesia mineira — então a burguesia, ou pelo

menos a burguesia paulista e mineira, já fez sua revolução, e ela não foi democrática, resumindo-se à

conquista do poder político pelas burguesias de São Paulo e Minas Gerais. Mas com o prosseguimento

do desenvolvimento capitalista nos outros estados inicia-se uma luta pela hegemonia na República. E

essa luta se dá simultaneamente às pressões imperialistas vindas de cima e às pressões da classe

explorada vindas de baixo:

com a Grande Guerra e o protecionismo, o crescimento industrial acentuou-se, complicando
as relações de classe e os problemas decorrentes. A política da burguesia orientava-se, até
então, no sentido da manutenção do monopólio da produção cafeeira no mercado mundial.
Com o surto da indústria e da maior penetração capitalista, o problema principal complicou-
se com a necessidade da criação de mercados internos. A política interna encontra-se cada
vez mais subordinada às seguintes questões: o recente desenvolvimento das rodovias, a
política financeira de estabilização, a intervenção direta do governo federal nos negócios dos
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estados não têm outra explicação. A urgência e penúria do mercado interno constitui um dos
pontos  nevrálgicos  da  instabilidade  econômica  e  política  do  Brasil.  [...]  A  penetração
imperialista é um revulsivo constante que acelera e agrava as contradições econômicas e as
contradições de classe. O imperialismo altera constantemente a estrutura econômica dos
países  coloniais  e  das  regiões  submetidas  à  sua  influência,  impedindo  o  seu
desenvolvimento capitalista normal, não permitindo que esse desenvolvimento se realize de
maneira formal nos limites do Estado. Por essa razão, a burguesia nacional não tem bases
econômicas  estáveis  que  lhe  permitam  edificar  uma  superestrutura  política  e  social
progressista. O imperialismo não lhe concede tempo para respirar e o fantasma da luta da
classe proletária tira-lhe o prazer de uma digestão calma e feliz. Ela deve lutar em meio ao
turbilhão imperialista, subordinando sua própria defesa à defesa do capitalismo. Daí,  sua
incapacidade política, seu reacionarismo cego e velhaco e — em todos os planos — a sua
covardia.  Nos  países  novos,  diretamente  subordinados  ao  imperialismo,  a  burguesia
nacional, ao aparecer na arena histórica, já era velha e reacionária, com ideais democráticos
corruptos.  A contradição  que  faz  com  que  o  imperialismo  — ao  revolucionar  de  modo
permanente a economia dos países que lhe são submetidos — atue como fator reacionário
em política encontra a sua expressão nos governos fortes e na subordinação da sociedade
ao poder executivo. É assim que se repete na fase imperialista, por processo análogo, a
subordinação da sociedade ao poder executivo (ibid., p. 72-75).

Por  isso,  diante  da  radicalização  das  contradições de  classe  tanto  entre  burguesia  e

proletariado quanto entre facções da burguesia divididas por estados da federação, o comportamento

da burguesia tende às seguintes características: a “apologia dos governos fortes”, a “divinização da

ordem”, o “ataque contra a democracia e o liberalismo”, o “fetichismo da autoridade constituída” (ibid.,

p. 75). Ao mesmo tempo “os estados [...] procuram resolver pelas armas a violenta contradição que

opõe a forma política federativa ao desenvolvimento pacífico das forças produtoras (ibid., p. 79)”. 

“Mas”, prosseguem os autores, “seja qual for o resultado da luta atual, a unidade do Brasil

mantido pelo domínio da burguesia será garantida na razão direta da exploração crescente das classes

oprimidas e do achatamento sistemático das condições de vida do proletariado (ibid., p. 81)”. Portanto

“no Brasil, nas condições atuais, a obra mais urgente do proletariado é a criação de um verdadeiro

partido comunista de massas, capaz de conduzi-lo para sua tarefa histórica: a instauração da ditadura

proletária e a salvação da unidade nacional mediante a organização do Estado soviético (ibid., p. 81-

82)”. 

Aqui precisamos explicar melhor do que se trata a tal “salvaguarda da unidade nacional”.

O texto “Projeto de teses sobre a Assembleia Constituinte”, publicado no Boletim da Oposição em maio

de 1932, ajuda a explicar. Nesse texto os oposicionistas escrevem que

diante  de  alternativa  criada  pelos  acontecimentos  políticos  do  país,  a  vanguarda  do
proletariado  deve  tomar  posição  desde  já.  Qualquer  que  seja  a  solução  para  a  crise
governamental do momento, somente uma tática justa poderá orientar com êxito o Partido
Comunista nas etapas de luta que se aproximam, dar-lhe possibilidade de ligação com as
massas, meios e prestígios para arrastá-las, de conquista em conquista, sob a sua bandeira
de classe. [...] Admitamos que a ditadura se consolide e consiga adiar para as calendas a
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convocação da Constituinte, pedida pela burguesia de Minas, São Paulo e Rio Grande. A
vanguarda do proletariado, sem hesitações, reclamando os seus direitos mais elementares
— liberdade de reunião, pensamento, imprensa, organização, efetivação da lei de oito horas,
revogação das leis do Ministério do Trabalho, etc. —, deve-se lançar a campo, com todos os
meios ao seu alcance, numa luta pela Constituinte imediata, nas bases mais democráticas
possíveis, com plenos poderes, soberana. [...] Quanto mais a ditadura lançar mão dos meios
violentos de dominação,  tanto  mais a luta  pela  Constituinte  se deslocará das fileiras da
burguesia constitucionalista para a vanguarda proletária. [...]  Não se esqueça, nessa luta,
que a agitação pela Constituinte não se realiza como finalidade para o Partido Comunista.
Os operários devem saber que visamos instituir, por meios revolucionários, a ditadura do
proletariado, sob a forma política dos sovietes. A propaganda dos sovietes deve ser feita de
forma simples e  esclarecedora,  em todos os documentos de agitação.  [...]  a  palavra de
ordem da Constituinte  é  necessária  e  não deve ser  oposta,  mas conjugada  com a dos
sovietes.  Admitamos,  porém,  que  a  ditadura  capitule  diante  dos  elementos
constitucionalistas, procurando forma “honrosa” para “entregar os seus pontos”. Essa forma
pode-se apresentar através de combinações diversas. Mas ainda nesse caso, a palavra de
ordem  da  Constituinte  não  deve  ser  afastada  simplesmente,  como  trapo  inútil,  pela
vanguarda do proletariado.  [...]  A participação nas eleições se impõe [...],  mas devemos
saber como fazê-lo: apresentar candidatos próprios, indicar à massa as limitações impostas
pela lei eleitora; mostrar a precariedade da democracia formal da burguesia, o conteúdo de
classe do parlamento, que exclui  da vida política do país a grande maioria do povo [...];
apresentar, desde então, com clareza e lógica, as reivindicações econômicas e políticas mais
imediatas  dos  operários  urbanos  e  rurais;  formular  um  programa  mínimo,  em  suma,  e
proceder  a  uma  propaganda  sistematizada  dos  sovietes,  explicando  à  massa  sua
significação histórica, o verdadeiro sentido da democracia proletária e em que ela difere da
democracia  formal,  com  base  no  voto.  A tarefa  da  vanguarda  proletária,  na  hipótese
formulada,  será,  pois,  de  propaganda  dos  objetivos  gerais  da  política  revolucionária,  de
educação, portanto, das camadas mais profundas da população, atraídas à arena política,
propaganda  essa  conjugada  com  a  formulação  das  reivindicações  concretas  que  as
interessem  imediatamente  e  preparem  o  terreno  para  a  etapa  ulterior  do  movimento
proletário no Brasil (ibid., p. 107-117).

Ou seja, diante da possibilidade de uma “guerra aberta entre as duas grandes facções da

burguesia nacional (ibid., p. 116)”16, diante da possibilidade de uma guerra de secessão à brasileira, a

16 Esse trecho está presente em outro texto, publicado em abril de 1933 em  A Luta de Classe e intitulado “Carta aos
camaradas do Partido Comunista”  (A LUTA DE CLASSE, 1987a).  Por  mais que nessa carta o grupo de Pedrosa
colocasse entre as palavras de ordem a “unidade nacional contra o imperialismo”, essa palavra de ordem ficava ali
quase que ofuscada por uma grande quantidade de reivindicações de caráter nitidamente proletário. Quer dizer, os
oposicionistas não subordinavam as reivindicações propriamente proletárias à luta anti-imperialista, como fazia o PCB.
Entre as reivindicações estavam: destruição dos presídios “que [...] aberram de todo o sistema penitenciário comum
aos países medianamente civilizados e que, no Brasil, se especializaram na repressão do movimento operário(ibid., p.
129)”;  reforma  do  regime  penitenciário;  legalização  do  PCB  e  das  organizações  revolucionárias  do  proletariado;
combate ao imperialismo e às guerras imperialistas; reconhecimento e estabelecimento de relações diplomáticas e
comerciais com a União Soviética; limitação da jornada de trabalho a sete horas (em indústrias insalubres e perigosas
limitação da jornada de trabalho entre quatro e seis horas); repouso semanal legal de vinte e quatro horas pago pelos
patrões para assalariados de ambos os sexo e em todos os ramos da economia;  interdição completa  das horas
suplementares de trabalho; interdição do trabalho noturno em todos os ramos da economia, com exceção daqueles em
que o trabalho noturno for absolutamente necessário por motivos técnicos aprovados pelas organizações operárias e
com a condição de não ultrapassar uma jornada de quatro horas para cada pessoa; proibição do trabalho infantil e
limitação da jornada de trabalho dos jovens entre dezesseis e vinte anos a quatro horas; proibição do trabalho feminino
nas indústrias em que esse trabalho for insalubre para o organismo feminino; proibição do trabalho feminino noturno;
dispensa do trabalho às mulheres com salário integral oito semanas antes e oito semanas depois do parto, com direito
a tratamento médico e medicamentos gratuitos; criação de creches e de locais próprios para a amamentação em todas
as  usinas,  fábricas  ou  empresas  que  empreguem o  trabalho  feminino;  durante  o  período  da  amamentação  toda
operária deve poder dispor de no mínimo meia hora em cada três horas, receber um cômodo para a amamentação e só
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solução  aventada  por  Pedrosa  e  seus  companheiros  é  a  defesa  de  reivindicações  democráticas

combinada à defesa  de reivindicações proletárias,  bem como a propaganda e a  luta  sistemáticas

voltadas para  a  edificação da  ditadura do  proletariado sob  a forma dos sovietes.  Compreende-se

portanto  o  que  significa  a  “salvaguarda  da  unidade  nacional  mediante  a  organização  do  Estado

soviético”. Noutro trecho do mesmo texto os oposicionistas escrevem: “por ocasião das eleições para

as  instituições  democráticas  da  burguesia,  o  proletariado  deverá  apresentar  candidatos  próprios,

saídos de sua classe e sustentando um programa revolucionário, baseado numa política revolucionária,

independente, de classe (ibid., p. 98-99)”.

Esse texto reafirma posição já expressa noutro texto, um manifesto publicado em janeiro

de 1931 no Boletim da Oposição e intitulado “Aos trabalhadores do Brasil”, onde se afirma que:

nenhuma fração  da  burguesia,  por  mais  liberal  que  seja  o  seu  rótulo,  pode  efetivar  as
promessas  democráticas.  A luta  de  classes  é  mais  poderosa  do  que  as  abstrações  do
liberalismo  político.  [...]  O  proletariado  não  se  iludirá,  pois,  só  ele,  como  classe
verdadeiramente  revolucionária  e  pelo  caráter  internacional  da  luta  que  trava  contra  a
burguesia,  pode lutar  pela  liberdade,  pela  democracia.  [...]  Diante  do proletariado,  como
classe, todas as frações da burguesia não têm divergências e,  conservadores e liberais,
fazem frente única. Quando o proletariado reclama as mais elementares palavras de ordem,
procura  abafar  a  sua  voz  a  mão  pesada  da  reação  burguesa  (LIGA  COMUNISTA
(OPOSIÇÃO), 1987a, p. 61).

O texto trazia ainda uma crítica do nacionalismo econômico da Aliança Liberal, afirmando

que

trabalhar seis  horas diárias;  seguro para todo assalariado contra toda espécie  de invalidez (temporária ou outra),
doença, acidente, velhice, enfermidade profissional, maternidade, viuvez, orfandade e desemprego; administração dos
seguros inteiramente autônoma pelos próprios segurados em todas as instituições de previdência social; pagamento
das despesas dos seguros pelos capitalistas; tratamento médico e medicamentos gratuitos, sendo os serviços médicos
e de fornecimento de medicamentos dirigidos por conselhos eleitos pelos operários; para todas as dispensas sem
causa justificada seis meses de indenização correspondente ao valor do salário; inspeção do trabalho eleita pelos
próprios operários para todas as empresas e designação de inspetoras nos ramos que empreguem mão de obra
feminina;  legislação  sanitária,  visando  o  melhoramento  das  condições  higiênicas  do  trabalho;  garantia  do  estado
sanitário  dos  locais  habitados  por  operários;  instituição  de  bolsas  de  trabalho  para  colocação  e  auxílio  de
desempregados; aumento geral dos salários de acordo com as tabelas apresentadas pelos sindicatos operários e
instituição do salário mínimo; cumprimento integral e generalizado da lei de férias; confisco de mosteiros e terras do
Estado, a serem entregues às administrações locais (municípios e distritos) eleitas democraticamente, incluindo águas
e  florestas  de  interesse  público;  nacionalização  das  terras,  com  exceção  da  pequena  propriedade  rural,  e  sua
transmissão  ao  Estado,  cabendo  às  instituições  locais  (municípios  e  distritos)  o  direito  de  dispor  desses  bens;
revogação de hipotecas e outros ônus que pesem sobre a pequena propriedade rural; abolição de todos os impostos
indiretos; limitação do direito de sucessão pelo imposto expropriativo sobre a herança; nacionalização das estradas de
ferro, companhias de transporte, minas, companhias de seguros e todos os bancos; imposto progressivo e proporcional
sobre  a  renda  e aplicação do produto em empreendimentos que contribuam para melhorar  a  situação da classe
trabalhadora; organização do crédito pelo Estado, visando auxiliar os pequenos agricultores; organização de grandes
fazendas modelos geridas por sindicatos operários rurais; liberdade para os trabalhadores rurais de morarem fora da
sede da fazenda; abolição do privilégio feudal de fechamento de porteiras por parte dos proprietários de fazendas e
outros estabelecimentos rurais.
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a burguesia do Rio Grande do Sul, esquecida as suas tendências separatistas, fez-se, assim,
campeã da unidade nacional... sob a sua hegemonia política. [...] A necessidade em que se
vê  de  assegurar  mercados  internos  para  a  sua  produção,  leva-a  a  proclamar  um
“nacionalismo econômico”,  “favorável  ao  povo”  e  “pelo  barateamento  da vida”,  dizem os
novos messias, mas que mal esconde uma torpe solicitude em benefício dos seus próprios
interesses de classe (ibid., p. 58).

Depois dos acontecimentos de outubro de 1930 Pedrosa adoece de basite e afasta-se

para  se  tratar:  o  grupo  não  consegue  se  manter  (NETO,  1993,  p.  158-159).  Contribui  para  a

desagregação a política de Vargas, que no poder dá início a projetos de cunho social e modernizante,

ao mesmo tempo procurando controlar as organizações operárias sob controle dos comunistas (ibid., p.

159).

O grupo se reestrutura, dessa vez como Liga Comunista (Oposição Bolchevista-Leninista)

ou Liga Comunista do Brasil (ou simplesmente Liga Comunista), quando da entrada de Aristides Lobo

em cena: após lançar uma carta criticando a direção do PCB em dezembro de 1930 Lobo é expulso do

partido; logo em seguida aproxima-se do grupo oposicionista e lhe dá novo ânimo (ibid., p. 159-160).

Em janeiro de 1931 dá-se a fundação da liga na sede da associação dos empregados do

comércio de São Paulo, contando com a presença de Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Aristides Lobo,

Benjamin  Péret,  Salvador  Pintaúde,  dono  da  Gráfico-Editora  Unitas,  que  publicará  diversas  obras

marxistas inéditas no Brasil e traduzidas pelo grupo (KAREPOVS; NETO, 2007, p. 161), entre outros.

Nessa reunião o  grupo oficializa  a sua entrada na OIE,  e  as bases teóricas do GCL, incluindo o

Esboço,  são  ratificadas  e  aprofundadas  (ibid.,  p.  131).  E  é  lançado  o  manifesto  já  citado,  “Aos

trabalhadores  do  Brasil”,  em  que  o  grupo  define  os  seus  objetivos  e  reivindicações:  defesa

intransigente das resoluções dos quatro primeiros congressos da Terceira Internacional; democracia

interna no PCB; combate à direção oportunista e reacionária da burocracia dirigente do movimento

comunista; defesa do processo permanente e internacional da revolução proletária; ampla liberdade de

organização sindical; reconhecimento dos comitês de fábrica e fazendas; jornada de trabalho de oito

horas;  direito  de  greve;  fixação  do  salário  mínimo;  manutenção dos  desempregados  pelo  Estado;

contratos coletivos de trabalho nas fábricas e fazendas; anulação dos impostos e hipotecas sobre a

pequena propriedade rural e urbana; voto secreto, direto, sem distinção de sexo e nacionalidade para

os maiores de dezoito anos, e extensivo aos marinheiros e soldados; convocação de uma Assembleia

Constituinte (LIGA COMUNISTA (OPOSIÇÃO), 1987, p. 64-65).

A liga pensava que por meio da luta pela convocação de uma assembleia constituinte

seria  possível  instrumentalizar  as  contradições  entre  os  interesses  das  facções  que  fizeram  a

Revolução de 1930 para aprofundar o movimento e dar um programa político às massas (KAREPOVS;
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NETO,  2007,  p.  131).  No  campo  sindical  a  liga  investiu  na  busca  da  unidade  sindical,  tentando

reorganizar os sindicatos desarticulados após os episódios de 1930 (ibid., p. 131). Em março de 1931

ocorre um Congresso Operário Estadual, organizado pela Federação Operária, anarquista, que reunia

os sindicatos mais importantes de São Paulo: a liga pretende comparecer junto com os comunistas

para conquistar a direção do congresso, mas os comunistas, engajados na criação dos “sindicatos

vermelhos”, preferem abandonar a liga e criar uma federação própria (ibid., p. 131). A liga não desiste,

e no início de 1932, pela mediação da União dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo, tenta articular

uma política de frente única sindical, criando a Coligação dos Sindicatos Proletários de São Paulo

(ibid.,  p.  131-132)17.  O  grupo  também se  engaja  na  tradução e  publicação  sistemática  de  textos,

sobretudo pela Gráfico-Editora Unitas, de Trotsky, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, entre outros

(ibid., p. 132).

No entanto, a atuação da liga sofre uma forte repressão em 1931 e 1932 que atinge 41

militantes, limitando suas atividades e impedindo seu crescimento: o grupo, quase que inteiramente

limitado a São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma fraca arregimentação e é perseguido politicamente, tal

como o movimento operário em geral (ibid., p. 132). O grupo se recupera relativamente mais tarde,

assumindo uma composição que revela os sindicatos em que atuava: gráficos e jornalistas sobretudo,

além de comerciários, motoristas, ferroviários, alfaiates, trabalhadores da construção civil, sapateiros,

professores (ibid., p. 132).

Faremos mais à frente uma análise mais detalhada das transformações por que passou o

Brasil durante o longo período em que Getúlio Vargas esteve no poder, mas interessa assinalar aqui

rapidamente a nova forma de relacionamento do Estado com a classe trabalhadora e as esquerdas. Já

vimos acima que os republicanos riograndenses já praticavam no âmbito regional uma modalidade de

mediação dos conflitos entre capital e trabalho, e já mencionamos que com a Revolução de 1930 essa

modalidade é generalizada para todo o país. Esse é a nosso ver o aspecto mais decisivo do novo

período  histórico  inaugurado  pelo  movimento  de  1930:  sem  abrir  mão  da  repressão  contra  as

mobilizações proletárias e sobre a esquerda, e por vezes relegando-a às milícias fascistas, o novo

regime  vai  iniciar  uma  nova  tendência  no  que  se  refere  à  “questão  social”,  marcada  pelo

corporativismo.

17 Na “Carta aos camaradas do Partido Comunista”, que já citamos acima, a liga faz um apelo aos comunistas para a
constituição de uma “Frente  Única Comunista”:  “seria  de toda utilidade que o Partido,  desprezando a verborragia
radicalizante de seus dirigentes, começasse já agora os preparativos para um verdadeiro Congresso de unificação das
forças comunistas [...].  É  o  que vos propomos,  nesta  hora decisiva.  Pomos à vossa disposição todos os nossos
recursos  materiais  e  teóricos,  sem restrições.  Acreditamos que  sabereis  colocar  os  interesses  revolucionários  do
Partido acima dos interesses subalternos de prestígio desta ou daquela fração. Façamos, camaradas, a frente única
comunista para lutar pelas reivindicações mais decisivas exigidas pelo momento histórico atual (A LUTA DE CLASSE,
1987a, p. 127)”.
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Já em 1931 Vargas iniciaria a montagem do “sindicalismo oficial”  por meio do decreto

19.770, que estabelecia a “carta sindical” e a “unicidade sindical” (DEMIER, 2013, p. 95). Além disso foi

instituída a Lei de Amparo ao Trabalhador Brasileiro Nato, que obrigava os estabelecimentos a terem

ao menos 2/3 de sua mão de obra composta por trabalhadores nacionais. E no Distrito Federal foi

montada a Delegacia Especial de Segurança Pública. No ano seguinte o governo instituiria leis de

cunho trabalhista (fixação do limite de oito horas de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e

infantil, instituição de Comissões Mistas de Conciliação, aposentadorias a pensões). Dois anos mais

tarde seria regulamentado o direito de férias (ibid., p. 95-96). Segundo Felipe Demier (ibid., p. 96), “por

meio dessa tática materialmente chantagista” o governo “lograria esmorecer as tentativas, animadas

por  algumas  combativas  lideranças  operárias,  de  preservar  a  independência  das  organizações

sindicais”.

Portanto no decorrer do período que estamos analisando nos deparamos com um Estado

repressivo, que colaborava com milícias fascistas na repressão às vanguardas do proletariado e que

vinha se afirmando como o principal mediador dos conflitos entre capital  e trabalho, bem como se

apropriando de iniciativas para a proteção e para a defesa dos interesses dos trabalhadores. O regime

chega até mesmo a acenar para os comunistas, como durante a interventoria de João Alberto em São

Paulo, que autoriza o funcionamento legal do PCB e a criação da Sociedade dos Amigos da Rússia,

além de ameaçar confiscar fábricas que não cumprissem as medidas sociais decretadas pelo governo

(OLIVEIRA, 2010, p. 4). Muitos comunistas viam com desconfiança essa política prosseguida por João

Alberto (DULLES, 1977, p. 366-367).

O quadro geral era portanto marcado por uma crescente divisão no seio dos movimentos

proletários, divisão esta que havia sido notada por João Alberto em 1930. João Alberto teria dito: “a

meu ver, […] o comunismo entre nós está em acentuada decadência, em franco declínio. Seus adeptos

dividem-se e subdividem-se, não oferecendo o menor perigo (apud DULLES, 1977, p.  365)”.  Essa

divisão parece ter sido momentaneamente superada, ou relativizada, alguns anos mais tarde. A ANL

por exemplo verifica um grande crescimento cinco anos depois da declaração de João Alberto, mas por

tempo limitado. Da mesma forma a Frente Única Antifascista (FUA) verifica algum crescimento. Logo

porém a repressão levará a nova desagregação das forças de esquerda.

Mas voltemos à atuação da liga.

O ano de 1933 marca uma ruptura para o grupo. Hitler ascende ao poder na Alemanha,

anunciando a derrota definitiva do Partido Comunista alemão, considerada pelos oposicionistas um

reflexo  da  política  da  Terceira  Internacional  e  do  stalinismo  no  poder:  a  partir  de  então  a
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regenerescência do movimento comunista e da União Soviética passam pela criação de uma nova

internacional (FERREIRA, 1999, p. 191). O stalinismo fora da União Soviética será batido por meio da

Quarta Internacional, e dentro da União Soviética será batido por meio de uma revolução política (ibid.,

p. 191). À ascensão do nazismo na Alemanha corresponde a expansão no Brasil das ideias fascistas

por ação da Ação Integralista Brasileira: a liga responde por meio da criação do jornal O Homem Livre

em maio de 1933, logo após o término na Primeira Conferência Nacional da Liga Comunista, e por

meio da convocação da FUA (KAREPOVS; NETO, 2007,  p. 133).  Os oposicionistas dirigem-se às

entidades sindicais reunidas na Coligação Proletária, aos socialistas, aos comunistas, aos anarquistas,

a organizações antifascistas e outras organizações políticas, conseguindo agrupar várias organizações

na referida  frente  em junho  de  1933 (ibid.,  p.  133).  Segundo Pedrosa,  apenas os  comunistas  se

recusaram a participar da FUA (PEDROSA, 1978a).

Em outubro de 1933 é ratificada na Segunda Conferência Nacional  da liga a posição

deliberada pela OIE anteriormente, em setembro, em favor da criação de novos partidos: a partir de

então a Liga Comunista converte-se em Liga Comunista Internacionalista, um partido independente,

não mais uma fração do PCB (ibid., p. 133).

2. Da Frente Única Antifascista à Quarta Internacional

Há que se questionar se os oposicionistas reunidos em torno de Mário Pedrosa tinham

condições  objetivas  para  poder  exigir  uma  política  de  independência  de  classe  e  voltada  para  a

revolução proletária. Essa questão das condições objetivas foi objeto de um acalorado debate não

apenas na Rússia como em muitos outros países. Os comunistas brasileiros partiam do pressuposto de

que o Brasil não havia passado ainda por uma revolução burguesa, vindo inclusive apontar relações

feudais no Brasil. Para que se pudesse passar à revolução proletária era preciso primeiro realizar a

revolução burguesa.

Essa era a mesma objeção que faziam os mencheviques ao processo revolucionário na

Rússia  proposto  pelos  bolcheviques,  só  que  eram  agora  os  bolcheviques  brasileiros  a  repetir  o

argumento dos mencheviques russos. O argumento era essencialmente o mesmo: devido ao atraso da

Rússia teria primeiro de acontecer uma revolução burguesa, que deveria ser logicamente conduzida

pela burguesia, e só depois do seu triunfo, com o desenvolvimento das forças produtivas daí resultante,

estaria  o  proletariado  numeroso  o  suficiente  para  poder  passar  à  próxima  etapa  da  revolução

(BERNARDO, 2015, p. 641).
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Mas os bolcheviques por outro lado, não discordando do caráter burguês da revolução,

observavam que uma burguesia débil — social e politicamente — relegava para o proletariado a tarefa

de realização da revolução burguesa. E Trotsky observou que na Rússia havia unidades produtivas

com uma concentração muito grande de operários. E apesar de o campesinato constituir a maior parte

da população, a produção industrial vinha aumentando rapidamente (ibid., p. 643-644). Mas mesmo

com a revolução de 1905, cuja força motriz foi constituída de operários e camponeses, mesmo assim

os mencheviques reafirmaram o papel da burguesia como dirigente da revolução (ibid., p. 644). Apesar

de tanto os bolcheviques quanto os mencheviques definirem a revolução no plano da economia tendo

em vista as forças produtivas, os bolcheviques tinham o diferencial de defini-la no plano da política

tendo em vista as relações políticas entre as classes.

O Brasil nos anos 1920-1930 era  — como a Rússia  — um país onde a maior parte da

população vivia no campo. Segundo Boris Koval (1982, p. 171), o censo de 1920 mostrou que dos 30

milhões de habitantes mais de 20 milhões viviam no campo, e destes, 6,6 milhões, 70% de toda a

população adulta  ativa,  trabalhavam na produção agrícola.  Mas apenas aproximadamente 600 mil

pessoas  trabalhavam  em  sua  própria  terra,  o  restante  correspondendo  a  uma  massa  rural

proletarizada, sem contar que entre os proprietários havia aproximadamente 60 mil que possuíam lotes

miseráveis, que por isso “não eram camponeses no verdadeiro sentido da palavra (ibid., p. 173)”. A

maior  parte  dos  trabalhadores  rurais,  que  se  caracterizava  pela  falta  ou  posse  de  pouca  terra,

submetia-se à exploração dos proprietários de terras sob diversas formas (ibid., p. 172-173). Para o

autor, “as organizações operárias […] não concederam, de modo geral, séria atenção ao problema

agrário (ibid., p. 175)”.

Já do ponto de vista dos trabalhadores urbanos, segundo Edgard Carone (1978, p. 192-

193), seu número vinha crescendo continuamente: mais de 50 mil em 1889, quase 160 mil em 1910,

mais de 270 mil em 1920, 450 mil em 1930, e a concentração de operários por unidades de produção

era considerável. Mesmo assim deve-se considerar também a disposição para a luta: segundo Koval

(1982, p. 261), entre janeiro de 1931 e julho de 1932, e devemos levar em conta que trata-se já de um

regime  ditatorial,  foram  realizadas  124  grandes  greves,  das  quais  participaram  mais  de  200  mil

trabalhadores.  Ora,  comparando  com  os  dados  fornecidos  por  Carone,  é  quase  a  metade  da

quantidade de operários industriais existentes no Brasil em 1930. Ainda segundo Koval (1982, p. 261)

em 1931 cada greve contava com aproximadamente 1700 trabalhadores, ao passo que em 1932 cada

greve contava com aproximadamente 4000 trabalhadores.

E o mesmo autor se refere a casos de insurreições operárias, como quando em 1931 em
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Niterói  um grupo de operários atacou quartéis da polícia,  libertou presos políticos e combateu em

barricadas, sendo derrotado somente dez horas depois (ibid, p. 264). Outro caso foi o de um grupo de

operários que juntamente com estudantes invadiu uma penitenciária em São Paulo em 1932 e libertou

2000 presos políticos (ibid., p. 267). Outros casos são mencionados e o autor refere-se à “consciência

de classe dos operários”, que “tomavam consciência da contradição e da irreconciliabilidade de seus

seus interesses com os interesses dos círculos latifundiário-burgueses, compreendendo mais a fundo a

necessidade da luta política independente (ibid., p. 268)”.

Os dirigentes comunistas porém apostavam que seria a revolução burguesa a desenvolver

satisfatoriamente o capitalismo, num momento em que o capitalismo já havia proletarizado a maior

parte dos trabalhadores rurais. E como era a revolução burguesa o objetivo a política dos comunistas

inspirada por Brandão e outros dirigentes “consistia em que ao proletariado atribuía-se, a priori,  o

limitado papel de força auxiliar que não podia e nem sequer devia tentar […] atuar independentemente

(ibid., p. 191)”. “O dano principal desta concepção consistia em que ela condenava a classe operária à

passividade e à espera inerte de que chegasse o momento de sua própria 'revolta' (ibid., p. 193)”.

E mesmo que no campo houvesse ainda resquícios de modalidades de exploração pré-

capitalistas caberia unicamente ao proletariado (rural ou urbano) fazer algo a respeito, já que segundo

Francisco  Oliveira  “a  combinação do  padrão  'primitivo'  com novas relações de  produção no  setor

agropecuário” permitiu “um extraordinário crescimento industrial e dos serviços”, “fornecendo maciços

contingentes populacionais que iriam formar o 'exército de reserva'” e “os excedentes alimentícios cujo

preço era determinado pelo custo de reprodução da força de trabalho rural (OLIVEIRA, 2003, p. 46)”, o

que rebaixava o preço da força de trabalho urbana.

Esses dados devem ser levados em conta para pelo menos relativizar a falta de condições

objetivas. 

A maior deficiência objetiva está relacionada com o número de oposicionistas. Luciano

Martins (2001, p. 31) nos relata o seguinte: “certa vez perguntei a Mary Houston […] quantos eram,

afinal, nessa época [na primeira metade dos anos 1930] os trotskistas do Brasil liderados por Mario. Ela

custou um pouco, e afinal respondeu: 'Talvez uns 20'. Ao que Mario acrescentou rápido: 'Mas tínhamos

um operário'”.

O Brasil de então vivia grandes tensões sociais: Vargas havia se instalado no poder e os

constitucionalistas  liberais  exigiam  eleições  e  a  reconstitucionalização  do  país;  por  outro  lado  os

tenentes se opunham e pressionavam pela continuidade do governo provisório.  Vargas habilmente

encorajava  a  ambos  os  grupos  (SKIDMORE,  1982,  p.  33-34).  Somando-se  à  oposição
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constitucionalista  liberal,  o  sentimento  de  orgulho  regionalista  compartilhado  pelas  elites  paulistas

redundará numa revolta armada derrotada em 1932, conhecida como Revolução Constitucionalista

(ibid., p. 35-37; cf. também DULLES, 1967, p. 98-126). 

Depois  disso são realizadas eleições que dão origem a uma Assembleia Constituinte:

além de deputados eleitos por voto direto, a ala radical dos tenentes consegue impor representação

para os sindicatos profissionais, totalizando quarenta representantes de sindicatos, que junto com os

tenentes conseguem fazer da assembleia uma nova Câmara dos Deputados com poderes para eleger

o  presidente.  Os  tenentes  achavam  que,  se  fossem  haver  eleições,  deveriam  ser  indiretas

(SKIDMORE,  1982,  p.  39).  A Constituição de 1934 daí  resultante  garante eleições livres  e  outros

dispositivos  para  agradar  aos  constitucionalistas  liberais,  e  ao  mesmo  tempo  atribui  novas

responsabilidades ao governo nas áreas do dirigismo econômico e da previdência social, estabelece

um novo sistema de justiça do trabalho e confere ao governo federal o poder de fixar o salário mínimo

(ibid., p. 39-40). Vargas, que até então ocupara o posto de ditador provisório, será eleito presidente

(ibid., p. 40). 

Desde 1932 vem ganhando terreno o movimento integralista, reproduzindo as práticas do

fascismo  europeu  (camisas  verdes,  desfiles  de  milícias,  violências  nas  ruas  contra  a  esquerda),

aplicando métodos extremistas de direita (ibid., p. 41). Contra ele o grupo reunido em torno de Pedrosa

organizará a Frente Única Antifascista. Do lado dos comunistas o antifascismo resultará na criação da

ANL no segundo semestre de 1934.  O PCB, recusando-se a  compor a frente antifascista  com os

trotskistas e outros grupos de esquerda, vai compor o seu movimento antifascista com os chamados

“tenentes de esquerda”, que protestavam contra o imperialismo responsável pelo latifúndio feudal, que

mantinha  o  país  essencialmente  agrícola,  impedindo  o  florescimento  da  democracia  burguesa

(VIANNA, 2003, p. 34-35).

De maio de 1933 em diante portanto o quadro de campos percorridos por Pedrosa sofre

uma alteração: Pedrosa e seu grupo não estão mais na oposição, pois não fazem mais parte do PCB;

as antigas divergências com os anarquistas e os socialistas são postas de lado em nome da luta contra

o fascismo, de modo que anarquistas, socialistas e trotskistas projetam-se conjuntamente contra os

integralistas e os fascistas em geral,  deixando-se projetar-se uns contra  os outros (os comunistas

seguem, como já vimos, um caminho à parte); no plano internacional está em curso o processo de

edificação  de  uma nova  internacional,  enquanto que no  plano nacional  o  fascismo figura  como o

principal  inimigo dos trotskistas.  É portanto primeiro a luta  contra o fascismo e depois a luta pela

construção da Quarta Internacional que vão engajar Pedrosa até o momento em que ele rompe com
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Trotsky e a Quarta Internacional. Na luta pela construção da Quarta Internacional ele vai igualmente

percorrer grupos sociais que se projetam contra o stalinismo e contra o fascismo. E mais tarde, dentro

da Quarta Internacional, ele vai se inserir em grupos que se projetam contra as posições de Trotsky.

Tanto  na  luta  antifascista  quanto  na  luta  pela  construção  da  Quarta  Internacional  Pedrosa  estará

predominantemente na vanguarda.

Por meio da FUA a LCI consegue ampliar a influência das ideias trotskistas, em oposição

à confusa orientação do PCB, que ainda acertava as suas contas com a política do “terceiro período”,

abalada pela vitória nazista na Alemanha (KAREPOVS; NETO, 2007, p. 133-134). As assembleias da

FUA são cada vez mais frequentes e cada vez mais frequentadas (ibid.,  p.  134).  Os antifascistas

organizam uma manifestação no 1º de maio de 1934 à qual os comunistas não comparecem, e uma

contramanifestação a uma parada integralista em outubro de 1934, enquanto que em São Paulo forma-

se a Coligação Proletária-PSB, que chegou a eleger um deputado, e no Rio de Janeiro forma-se a

Frente  Única  eleitoral  para  disputar  as  eleições  de  outubro  de  1934  (ibid.,  p.  134).  Nessa

contramanifestação Pedrosa é ferido com um tiro nas nádegas e um estudante chamado Décio Pinto

morre (COGGIOLA, 2003, p. 250).

Mais tarde, numa carta resposta à revista Veja, que em dezembro de 1971 publicou uma

reportagem que dizia que Pedrosa havia sido integralista quando jovem, Pedrosa relataria da seguinte

maneira a batalha campal contra os integralistas:

a 7 de outubro de 1934, essa frente única consegue mobilizar a massa trabalhadora de São
Paulo  para  dissolver  a  parada  militar  da  milícia  integralista,  milhares  de  homens
uniformizados e armados, provenientes de todo o Brasil, no Largo da Sé. Desde esse dia, os
integralistas nunca mais desfilaram pelas ruas de São Paulo.  Deu-se verdadeiro  choque
armado, com uma debandada quase geral dos integralistas, que deixaram pelas calçadas
suas camisas verdes. A jornada, porém, foi pesada para os dois lados, com várias mortes,
centenas de feridos, e grande agitação. Na esquina da rua Barão de Paranapiacaba com o
Largo  da Sé,  o  fogo  foi  muito  cerrado,  vindo sobretudo  de  integralistas estendidos  pelo
centro da Praça, e atingiu muitos companheiros. Um deles, um bravo estudante antifascista,
atravessado pelas costas por uma bala, caindo em meus braços, exclama com uma golfada
de sangue pela boca: “Estou ferido!” e logo depois sou também alcançado. A diferença é que
Décio Pinto morria pouco depois, e Mario Pedrosa, mais feliz, saiu-se com umas balas na
região glútea (PEDROSA, 2001, p. 185-186).

Seria  nesse  contexto  de  luta  antifascista  que  Pedrosa  exaltaria  uma  arte  de  caráter

proletário  numa  conferência  intitulada  As  Tendências  Sociais  da  Arte  e  Käthe  Kollwitz.  Nessa

conferência  Pedrosa criticaria  os artistas que vivem “desligados completamente da sociedade,  em

parte por estreiteza mental, em parte para não tomar uma atitude em frente à implacável batalha das

duas classes inimigas”, revelando sua predileção por “aqueles que se aproximam do proletariado” e
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desenvolvem uma nova estética, que Pedrosa chama de “realismo proletário” (PEDROSA, 1933a, p. 6).

Entre eles estaria Käthe Kollwitz.

E Pedrosa concluiria que 

dentro da sociedade burguesa, outra sociedade se forma, nos subterrâneos das minas, nos
cortiços e nas aglomerações suburbanas, sob os tetos das grandes usinas, nas cavernas
das forjas e das caldeiras, no bojo das máquinas, ao contato dos motores. E ela tem a chave
do mundo nas suas mãos grosseiras e escarvoadas. É este o único grupo social nascido
com a máquina, despojado por ela, mas o único capaz de entender o seu segredo e que
porá a sua grande mão violenta sobre a volante vertiginosa e selvagem do maquinismo e o
levará com[o] um cordeiro manso. Este mundo novo obriga todos os homens que ainda
restam de fora a uma determinada posição social (PEDROSA, 1933b, p. 3).

Pedrosa afirmaria ainda que “o destino da arte de Käthe Kollwitz não está, pois, na própria

arte. Está socialmente no proletariado. É uma arte partidária e tendenciosa”. O “realismo proletário”

seria então “a expressão social da classe nova, futura senhora dos destinos da sociedade (ibid.,  p. 3)”.

Segundo Mari (2006, p. 60), para Pedrosa “as obras de Käthe Kollwitz eram testemunhos vivos da crise

do capitalismo e da mensagem de humanização da arte e do próprio homem trazida pelos operários

que faziam a revolução comunista”.

A LCI agrega mais militantes e amplia a sua influência nos meios sindicais, adquirindo

inserção  entre  os  metalúrgicos  e  bancários,  o  que  foi  possibilitado  pela  deliberação  na  Terceira

Conferência  Nacional  da  LCI  em  favor  da  atuação  dos  seus  militantes  nos  sindicatos  oficiais

(KAREPOVS; NETO, 2007, p. 134). A organização entra em crise porém em fins de 1934, por conta de

uma cisão referente à tática do “entrismo”, pela qual os militantes trotskistas ingressariam nos partidos

rivais com o objetivo de “conquistar para suas posições os setores mais avançados desses partidos

(ibid.,  p.  135)”.  Diante  da  polêmica  um  grupo  reunido  em torno  de  Aristides  Lobo  rompe  com a

organização, tentando manter no entanto a mesma sigla, ao passo que o grupo reunido em torno de

Pedrosa e que defende o “entrismo” é favorecido pela direção internacional do movimento (ibid., p.

135).

Outro golpe é a nova orientação do PCB  — seguida informalmente desde meados de

1934,  e  formalmente  desde o  VII  Congresso  da  Terceira  Internacional  — de  criação  das  “frentes

populares”:  Stalin  estimulava  uma  frente  que  reunisse  partidos  operários  e  burguesias  nacionais

dispostas a combater o expansionismo alemão, que entrava em contradição com o projeto de uma

frente  única das organizações proletárias (ibid.,  p.  135).  Como resultado surge a Aliança Nacional

Libertadora (ANL), que atrai uma parcela significativa das organizações políticas e sindicais brasileiras

(ibid., p. 135). A partir de então a LCI terá de concorrer com ANL no prosseguimento da tática da frente
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única. Já dividida anteriormente pelo racha em torno de Aristides Lobo, a LCI se defrontará com uma

nova divisão.

A ANL cresce rapidamente. Mais de 1600 sedes locais da ANL surgem até fins de maio de

1935 (SKIDMORE, 1982, p. 41). A ANL, junto ao integralismo, seriam os dois primeiros “movimentos

políticos nacionais de aguda orientação ideológica (ibid., p. 41-42)”. Vargas manipulava um extremo

contra o outro, “produzindo nas mentes dos militares e da classe média um profundo pessimismo

quanto à viabilidade de uma política aberta. No Brasil, como em todo o mundo político ocidental, o

liberalismo  estava  seguramente  perdendo  terreno  (ibid.,  p.  42)”.  A  ANL  é  então  fechada,  e  os

comunistas organizam o levante de 1935, que funciona perfeitamente nas mãos de Vargas, a ponto de

“muitos participantes, mais tarde, [concluírem] que esses acontecimentos eram planejados por agentes

do governo, infiltrados tanto na Aliança Nacional Libertadora quanto no próprio Partido Comunista (ibid.,

p. 43)”. Vargas fará uso então do estado de sítio e da Lei de Segurança Nacional para reprimir não

apenas os  comunistas  mas toda  a  esquerda.  O golpe  que  instaura  o  Estado  Novo  virá  logo  em

seguida, em novembro de 1937.

A tentativa de putsch por parte do PCB em novembro de 1935, conhecida como Intentona

Comunista, é duramente criticada pela LCI como tática golpista, e que não se preocupava em tornar

efetiva a participação das massas populares (ibid., p. 136), arrematando que

como partido de vanguarda proletária o atual P. C. está irremediavelmente condenado. O seu
destino, preso para sempre ao prestismo, é [o] de prosseguir na política de confusão, de
colaboração e de aventura. Sem perspectiva de conquistar a legalidade, mesmo com o seu
novo  programa  vulgarmente  democrático  e  nacionalista  burguês,  não  lhe  restou  outro
caminho do que enveredar pelos desvãos do conspirativismo golpista. A perda de sua base
proletária  e  seus  ganhos,  à  direita,  entre  elementos  pequenos  burgueses  e  militares,
agravam-lhe esta fatalidade (LIGA COMUNISTA INTERNACIONALISTA apud KAREPOVS;
NETO, 2007, p. 136).

As atividades da LCI a partir de então se limitam a difundir publicações e atuar em alguns

sindicatos (KAREPOVS; NETO, 2007, p. 136). Diante do quadro de repressão a LCI levanta a bandeira

da luta pelas liberdades democráticas por parte dos trabalhadores, enquanto o PCB ainda enxergava a

possibilidade  de  insurreições,  defendendo  a  organização  de  guerrilhas  pelo  país:  o  partido  só

modificaria sua orientação em 1937, a partir  de instruções enviadas por um emissário da Terceira

Internacional, passando a defender uma linha de atuação que passava a ver na burguesia nacional a

força motriz da revolução brasileira (ibid., p. 137). A burguesia nacional não era mais um aliado. Era a

partir de então a própria força motriz do processo revolucionário.

Um dos efeitos da repressão foi interromper a comunicação entre os militantes trotskistas
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de São Paulo e Rio de Janeiro: os militantes do Rio de Janeiro passaram a denominar-se Grupo

Bolchevique-Leninista em fins de 1936 e se aproximaram da oposição classista do PCB, que reunia

militantes do setor sindical do partido como Augusto Besouchet, Febus Gikovate e Barreto Leite Filho,

todos os quais haviam deixado as fileiras comunistas por discordarem dos métodos golpistas (ibid., p.

137).  Como resultado  dessa  aproximação e  da  fusão  dos  dois  grupos  cria-se  o  Partido  Operário

Leninista (POL), que substitui a LCI (ibid., p. 137).

A nova fase da militância de Pedrosa desde a ruptura definitiva com o PCB e a formação

da LCI acaba com a repressão: na iminência de ser processado pelo Tribunal de Segurança, correndo

o risco de ficar de cinco a oito anos preso (KAREPOVS, 2001, p. 101), Pedrosa foge para a França,

adquirindo uma posição de relevo no secretariado provisório que se ocupa da formação da Quarta

Internacional (MARTINS, 2001, p. 31). Na verdade, segundo Luciano Martins, Pedrosa foi preso mais

de  dez  vezes,  do  final  dos  anos  1920  aos  anos  1930,  e  nessas  ocasiões  ele  “era  maltratado

simultaneamente pela polícia e pelos militantes stalinistas (ibid., p. 31)”. Em cada prisão perdia também

os livros (ibid.,  p.  31).  Na Europa no entanto  Pedrosa não deixa de conviver  com a repressão:  o

nazismo expandia seus domínios, expansão sancionada pelo Pacto de Munique, e a GPU (precursora

da  KGB)  perseguia  os  militantes  trotskistas  (ibid.,  p.  31).  Um dos  eventos  mais  dramáticos  foi  o

sequestro, assassinato e esquartejamento por obra da GPU em julho de 1938 de Rudolf  Klement,

secretário  administrativo  do  Movimento  pela  Quarta  Internacional  e  principal  organizador  da

conferência de fundação da Quarta Internacional, com quem Pedrosa passa a trabalhar (KAREPOVS,

2001, p. 106-107). Os restos mortais de Klement foram encontrados no fundo do rio Sena (MARTINS,

2001, p. 31-32). Outro evento marcante foi o assassinato de Leon Sedov, filho de Trotsky, em fevereiro

de 1938 (KAREPOVS, 2001, p. 106).

A deliberação pelo envio de Pedrosa ao exterior  deu-se em dezembro de 1937 numa

reunião do Comitê Executivo Provisório do POL (ibid., p. 100). A resolução que determinava o exílio

atribuía uma tarefa a Pedrosa: buscar o estreitamento do POL com a Quarta Internacional, estudar os

problemas da revolução brasileira e colaborar regularmente nos órgãos do POL publicados no Brasil,

além da criação de uma publicação teórica do POL no exílio (ibid.,  p. 100). Na verdade o destino

determinado  eram  os  Estados  Unidos,  mas  Pedrosa  vai  para  a  França,  onde  estava  sediado  o

Secretariado Internacional (SI) do Movimento pela Quarta Internacional, com o qual o POL se mantinha

em contato: é possível, como indica Dainis Karepovs, que a diretriz tivesse indicado os Estados Unidos

para driblar a repressão, caso os documentos caíssem nas mãos da polícia (ibid., p. 100).

Segundo John W. F. Dulles, depois da partida de Pedrosa vários de seus familiares foram
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presos, além de companheiros de militância de Pedrosa. Assim é descrita a prisão dos companheiros e

familiares de Pedrosa:

a polícia havia mantido em observação Mário Pedrosa, sua mulher Mary Houston Pedrosa, e
a família desta. Em 4 de janeiro [de 1938], começou por um barracão de uma propriedade
dos  Houston  em  Niterói  a  captura  dos  trotskistas.  Foram  levados,  inicialmente,  Luís
Hermenegildo Lobato, operário, de 19 anos de idade, que vivia no dito barracão; e Álvaro
Pais Leme,  que visitava Lobato quando a polícia  chegou.  Em casa de Pais  Leme e no
barracão foram recolhidos documentos subversivos, como os números de dezembro de A
Luta de Classe. Mary Houston Pedrosa, apanhada em casa de sua mãe, no Rio, foi presa.
“Levaram todo mundo”, recorda ela, “inclusive a cozinheira. Deixaram só as quatro crianças”
(a filha de dois anos dos Pedrosa, Vera; a sobrinha e os sobrinhos de Mary). A polícia deteve
a mãe de Mary, Arinda; a irmã, Celina; e o marido desta, Nelson Veloso Borges, usineiro em
Campos. E interrogaram a irmã de Mary, Elsie, cujo interesse na sua carreira de cantora em
muito sobrepujava qualquer interesse que pudesse ter por ideias esquerdistas. Arinda disse
à  polícia  que  os  velhos  documentos  achados  no  galpão  eram  restos  dos  tempos  de
estudante de Mário Pedrosa e do marido de Elsie, Benjamin Péret [...]. A polícia revelou à
imprensa que o barracão de Niterói era o “quartel-general” dos extremistas do Estado do Rio
de Janeiro. Mas salientou que sua maior descoberta fora, no entanto, a da Editora Atena, do
Rio, dirigida por Pasquale Petracconi e instalada no centro da cidade, de onde a propaganda
subversiva se irradiava para diversas partes do Brasil e as “ordens de Moscou”, em nome da
IV Internacional, eram transmitidas para Aristides Lobo, em São Paulo. A polícia prendeu
Petracconi,  a  quem caracterizou  como “amigo  de  Pedrosa  e líder  do  Socorro  Vermelho
Internacional”.  Sua correspondência com Aristides Lobo, que fazia trabalho editorial  e de
tradução para a firma, foi apreendida no local. Foram presos empregados da companhia, tais
como o guarda-livros Felipe Ferri e o vendedor de livros Elias Lobo, irmão de Aristides. Elias
foi  detido  por  insuflar  “ideias  comunistas  a  dezenas  e  centenas  de  indivíduos  incultos,
incapazes de se defenderem dos tentáculos devoradores que corroem o organismo dos que
são fracos de espírito”.  Em 10 de janeiro,  Sobral  Pinto  escreveu ao ministro da Justiça,
Francisco Campos, queixando-se de que, em virtude das prisões, os netos de Arinda tinham
ficado  sozinhos,  e  afirmando  que  Nelson  Veloso  Borges  nada  tinha  a  ver  com  ideias
comunistas. Quanto a Mary, dedicava todo o seu tempo a criar Vera e a sustentar um marido
que não podia trabalhar por ter de esconder-se. Fossem quais fossem as ideias de Celina e
Arinda, Sobral não as julgava capazes de ameaçar a ordem pública. Citando sua própria
experiência com os conspiradores da época de 1920, que tivera de reprimir, e sua qualidade
de advogado militante, Sobral dizia ao ministro da Justiça que em 80% dos casos a prisão
não trazia benefícios à ordem pública, muito pelo contrário. Criava, “em torno do governo, um
ambiente de malquerença generalizada”. Quanto a Petracconi e seus empregados, o juiz
Alberto Lemos Bastos, do TSN, criticou os relatórios dos investigadores da polícia por tirarem
conclusões de toda espécie. Disse que tais conclusões não eram fundadas em fatos e que
cabia  ao  juiz  e  não  aos  policiais  tirar  conclusões.  Em  junho  e  julho,  o  TSN  absolveu
Petracconi e seus funcionários juntamente com Mary Houston Pedrosa e Elias Lobo, que
estavam presos. Aristides Lobo, [...] detido no Rio, também foi absolvido e voltou para São
Paulo. Com a partida de Mário Pedrosa em dezembro, Febus Gikovate tornou-se o chefe do
movimento trotskista brasileiro (DULLES, 1985, p. 147-148).

O certo é que Pedrosa viajou com a convicção de que o golpe de Vargas em 1937 e a

ascensão do nazismo anos antes impunham “começar tudo outra vez do começo”,  como expresso

numa carta a Lívio Xavier de dezembro de 1937 (ibid., p. 101). Tratava-se para Pedrosa de reconstruir

o movimento comunista do zero: os trotskistas deveriam aproveitar o tempo para criar os primeiros

quadros, desempenhando uma tarefa propagandística e educadora em primeiro lugar. Mas tratava-se
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de começar tudo de novo com maior experiência e maior concentração de esforços (ibid., p. 101).

Durante  a  viagem,  usando  o  passaporte  de  um  amigo,  Nelson  Chaves,  devidamente  adaptado,

Pedrosa embarca num navio comandado por nazistas, e para não despertar suspeitas, sobretudo do

camareiro do andar ocupado por Pedrosa (segundo Dainis Karepovs, um fanático nazista), sempre

deixava um livro de Goethe sobre a cama (ibid., p. 101). Sua esposa é presa logo depois, acusada de

ajudar a escondê-lo (ibid., p. 105).

Pedrosa anima-se quando chega a Paris com a notícia de uma nova cisão nos quadros do

PCB, que explodiu abertamente poucos meses antes do golpe do Estado Novo (ibid., p. 101). O que

motiva a cisão é o debate referente ao papel da burguesia nacional como força motriz da revolução

brasileira ou não: o grupo que se opunha a essa formulação, a maioria dos Comitês Regionais (CRs),

se  insurgiu.  A cisão  foi  desencadeada  a  partir  do  CR de  São  Paulo,  capitaneada  pelo  jornalista

Hermínio Sacchetta e pelo alfaiate Heitor Ferreira Lima, ambos membros do Bureau Político do PCB

(ibid., p. 102). Os dissidentes, que haviam conquistado a maioria dos CRs, diante das pressões sobre

os militantes dos CRs coordenadas pelo secretário-geral, Lauro Reginaldo da Rocha, o Bangu, e da

prisão das principais lideranças dissidentes, e também da posição da Terceira Internacional favorável a

Bangu, são derrotados (ibid., p. 102). O grupo dissidente, que havia se constituído num Comitê Central

Provisório (CCP), e que mantinha os temas da polêmica dentro do campo stalinista, sofre uma divisão

interna quando parte dos seus membros começam a desencadear um processo de discussão sobre a

política internacional da Terceira Internacional, defendendo posições próximas às de Trotsky e seus

seguidores (ibid., p. 102). Os que se aproximaram do trotskismo, entre os quais Sacchetta, o advogado

Alberto  Moniz  da  Rocha  Barros  e  o  jornalista  José  Stacchini,  passaram a  denominar-se  “Comitê

Regional do PCB (Dissidência Pró-Reagrupamento da Vanguarda Revolucionária)” (ibid., p. 102).

Os  trotskistas  observavam  o  grupo,  classificando-o  como  centrista,  e  tentaram  se

aproximar dele: em dezembro de 1937 Plínio Gomes de Mello recebe uma orientação da direção do

POL e  ruma  para  São  Paulo  para  ampliar  a  atuação  do  partido  e  estabelecer  contatos  com os

dissidentes (ibid., p. 102). Para Pedrosa a existência de tendências “centristas” facilitava a atuação dos

trotskistas (ibid., p. 102). Pedrosa considerava que o grupo queria voltar ao período da ANL, quando se

falava em hegemonia do proletariado na aliança com a burguesia nacional, considerando-se o fiel e

legítimo intérprete  da  linha  do  VII  Congresso  da  Terceira  Internacional  (ibid.,  p.  103).  E  Gikovate

exortava-os a aprofundarem suas críticas e aderirem à Quarta Internacional (ibid., p. 103). Em fevereiro

de 1938 Gikovate é enviado a São Paulo para convencer o CCP a aderir ao trotskismo (ibid., p. 104).

Em  abril  de  1939  ambos  os  grupos  formam  o  Comitê  Pró-Reagrupamento  da  Vanguarda
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Revolucionária do Brasil, e em agosto de 1939 numa pequena propriedade na cidade de Guarulhos é

fundado o Partido Socialista  Revolucionário  (PSR),  que passa a ser  a  seção brasileira  da Quarta

Internacional (ibid., p. 104-105).

Na Europa, por intermédio de Naville, Pedrosa entra em contato com o SI e é encarregado

de  se  ocupar  das  questões  referentes  à  América  Latina,  além  de  se  ocupar  da  organização  da

Conferência de Fundação da Quarta Internacional, que vinha sendo adiada desde o início de 1937,

mas que com a fundação do Socialist Workers Party (SWP) nos Estados Unidos e a conclusão da

redação do “Programa de Transição” volta a ser colocada na ordem do dia (ibid., p. 105).

Karepovs (2001, p. 105) reproduz a carta de recomendação de Pedrosa enviada a Trotsky

por Naville, indicando-o para essa função:

para a  América do Sul,  temos agora um especialista  de primeira  ordem. É o  camarada
dirigente do Brasil,  fugido após o golpe de Estado, condenado a 8 anos de prisão; sua
mulher  acaba  de  ser  presa,  pois  foi  acusada  de  escondê-lo.  É  membro  da  Oposição
Internacional de Esquerda desde o princípio, antigo membro do PC que conheci na Europa
em  1927  e  com  quem  tenho  amizade  desde  então.  Tem  muitos  anos  de  prisão  e
clandestinidade absoluta nos últimos anos, e é um marxista completamente sério.  Como
você vê, este camarada irá nos ajudar consideravelmente a prosseguir nossos trabalhos. Ele
já examinou as teses de Diego [Rivera] e está terminando sua tradução. Iremos examiná-las
em  seguida.  Ele  também  já  redigiu  para  a  revista  um  primeiro  artigo  a  propósito  da
declaração mexicana sobre o golpe de Estado de Vargas.

Em dezembro de 1937 acontece no México, integrando o processo de preparação para a

Conferência de Fundação da Quarta Internacional, a Pré-Conferência Latino-Americana, criticada por

Pedrosa por sua baixa representatividade, contando com a presença apenas do México e de países da

América Central, sem o Brasil, o Chile e a Argentina (ibid.,  p. 106). O SI, acatando uma proposta de

Pedrosa, decide reexaminar algumas das conclusões da Conferência com a participação de Brasil,

Argentina e México (ibid., p. 106). O SI pensava em criar um Bureau Latino-Americano a ser sediado

nos Estados Unidos, decidindo enviar para lá Pedrosa, mas quando Pedrosa já se preparava para a

viagem acontece o assassinato de Rudolf Klement, já mencionado acima (ibid., p. 106). Pedrosa então

assume a posição de Klement na organização da conferência de fundação, ao lado do grego Georges

Vitsoris, correndo o risco de se tornar o novo alvo da GPU.

A situação complicava-se ainda mais por conta das condições financeiras de Pedrosa: não

tendo o POL condições de prover seu sustento material, Pedrosa vivia com a ajuda da família e de

colaborações na imprensa, chegando a trabalhar como locutor de rádio e fazer pesquisas para Trotsky,

que preparava biografias de Stalin e Lenin (ibid., p. 106). Apesar de tudo a conferência acontece em

setembro de 1938 em Perigny, nos arredores de Paris, com Pedrosa, sob o pseudônimo Lebrun, como
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o único representante de todas as dez seções latino-americanas da nova internacional  (Argentina,

Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, México, Porto Rico, São Domingos, Uruguai e Venezuela), sendo eleito

representante da América Latina no Comitê Executivo Internacional (CEI) da Quarta Internacional e

mantido no SI (ibid., p. 106).

Segundo Dainis Karepovs, na Conferência a atuação e as intervenções de Pedrosa não

destoaram das da maioria dos delegados, ao lado dos quais sempre se posicionou. Isto ocorreu na

questão  mais  polêmica  da  reunião,  a  da  proclamação  da  Quarta  Internacional,  contra  a  qual  a

delegação  polonesa  se  manifestou,  alegando  que  enquanto  não  houvesse  partidos  de  massa

integrando seu movimento ela não deveria ser proclamada, argumentação que Lebrun qualificou de

“falsa  e  menchevique”.  Outra  questão  polêmica  discutida  na  Conferência  foi  a  referente  à  União

Soviética. Embora naquele momento houvesse uma unanimidade quase completa, levanta-se uma voz

dissonante, e voto único e vencido, a do delegado da minoria do POI francês, Yvan Craipeau. O debate

envolve grande parte dos presentes, e trata da questão da caracterização da União Soviética como um

“Estado operário degenerado” e do posicionamento da Quarta Internacional em relação a ela (ibid., p.

107).

Para Caipreau, segundo Dainis Karepovs, 

a burocracia soviética havia suprimido todas as conquistas fundamentais da Revolução de
Outubro, deixando de ter um papel parasitário para se transformar em uma classe dirigente
exploradora dos trabalhadores. Embora se constituísse numa formação original, fundada nas
bases de uma estrutura planificada de produção, não passava de um apêndice da classe
capitalista mundial. Desse modo, o Estado russo deixara de ser operário. Assim, cabia à IV
Internacional  dirigir  a classe operária  russa rumo a uma nova revolução social,  pela  via
insurrecional.  Mesmo diante  da possibilidade  da participação  do governo  russo em uma
guerra imperialista, este combate não deveria ser atenuado. Por isso, concluía, a palavra de
“defesa  incondicional  da  URSS  contra  um  ataque  imperialista”  perdia  todo  o  sentido,
servindo apenas para imobilizar as classes operárias russa e internacional (ibid., p. 108).

Esse debate será retomado um ano depois, com o início da Segunda Guerra Mundial, e

Pedrosa fará parte dele (ibid., p. 108).

Antes  disso  porém  Pedrosa  transfere-se  para  Nova  Iorque,  que  por  deliberação  da

conferência  passa  a  sediar  o  CEI  da  Quarta  Internacional  por  causa  dos  sinais  cada  vez  mais

evidentes de que a nova guerra mundial começaria em breve: Pedrosa parte para Nova Iorque logo

após a conferência internacional de Munique em setembro de 1939 (ibid., p. 108).

Em Nova  Iorque  Pedrosa  trabalha  no  Comitê  Pan-Americano  (PAC),  dirigido  por  Jan

Frankel, tradutor tcheco e antigo secretário particular de Trotsky (ibid., p. 108-109). A função do PAC

era manter correspondência com as seções da América do Sul e editar boletins em espanhol com as
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traduções  dos  textos  mais  importantes  publicados  pelo  movimento  trotskista,  além  de  controlar

politicamente a revista Clave, editada no México por Diego Rivera, Charles Curtiss e Trotsky (ibid., p.

109). Pedrosa mantinha-se como tradutor e colaborador em órgãos de imprensa (ibid., p. 109). Trotsky

chega a cogitar mais tarde a transformação do PAC num substituto do SI para o continente americano,

mas reclama da inoperância do órgão,  que nessa época vinha sendo gerido por Pedrosa (ibid.  p.

109)18. Em outubro de 1939 Mary Houston e a filha de Pedrosa, Vera, chegam a Nova Iorque, e a

família se defronta com dificuldades de subsistência (ibid., p. 110). Também em outubro, numa reunião

do Comitê Político do SWP, Pedrosa propõe que os membros do CEI residentes nos Estados Unidos,

diante das dificuldades de funcionamento do SI na Europa, deveriam assumir a função do SI: a decisão

é acatada e o PAC deixa de existir, sendo substituído pelo Departamento Latino-Americano do CEI, do

qual Pedrosa passa a fazer parte (ibid., p. 110). Em novembro Pedrosa muda-se com a família para

Washington,  onde  Mary  Houston  havia  conseguido  um  emprego  como  taquígrafa  bilíngue  no

Departamento  de  Estado  (ibid.,  p.  110).  Desde então  Pedrosa  afasta-se  do  Departamento  Latino-

Americano e deixa de comparecer às reuniões (ibid., p. 110).

Em agosto e setembro de 1939 o Pacto  Germano-soviético e a  invasão e divisão da

Polônia  entre  Alemanha nazista  e União Soviética,  ao lado da anexação dos países  bálticos  pela

última, recolocaram a polêmica em torno do caráter da União Soviética e do papel desempenhado por

ela  na  guerra  (ibid.,  p.  110).  Se  consolidará  dentro  da  Quarta  Internacional  um  novo  campo

relacionante, no interior do qual duas tendências entrarão em conflito. Para Trotsky e grande parte da

Quarta Internacional a União Soviética, mesmo depois do Pacto Germano-soviético etc., continuava a

ser um “Estado operário” embora degenerado, o que demandava sua defesa incondicional em caso de

ameaça  por  parte  do  imperialismo,  o  que  consistia  em  defender  as  bases  sociais  do  regime,

particularmente  a  propriedade estatal  (ibid.,  p.  111).  Contudo  James Burnham,  Max Shachtman e

Martin Abern encabeçam, junto a outros membros do CEI da Quarta Internacional, um movimento de

18 Numa carta a James P. Cannon Trotsky escreveria: “O PAC é um mito. Foi depois de muita insistência que se pôde, do
estrangeiro, receber dele uma resposta política. Me parece que não há reuniões regulares, nem decisões regulares,
nem atas etc. Quem é o secretário responsável deste comitê? Parece que ninguém é responsável por quem quer que
seja. De acordo com a carta do camarada G[oldman] de Paris, não vejo nenhum plano para a publicação de um boletim
internacional etc. É possível que em Paris, e na Europa de modo geral, agora seja difícil de fazer qualquer coisa desse
gênero.  Por isso,  é mais do que necessário  que o PAC exista  e aja.  Minhas propostas concretas são:  a)  Definir
exatamente a composição do PAC e quem é o seu secretário responsável; b) Criar um subcomitê técnico de três jovens
camaradas, devotados e ativos, sob a direção do secretário responsável. c) Publicar em nome do PAC um boletim
internacional em inglês e em espanhol. d) Se possível, transferir o camarada Curtiss de Los Angeles a Nova York e
designá-lo como secretário do PAC. Nós não temos mais o direito de perder tempo no terreno internacional. Insistirei
para que esta questão seja rapidamente resolvida (apud KAREPOVS, 2001, p. 109)”. Será possível que as críticas de
Trotsky e a proposta de substituição de Pedrosa por Curtiss no comando do PAC tenham contribuído para acirrar as
divergências entre Pedrosa e Trotsky pouco depois? Não podemos afirmar com certeza, mas logo depois Pedrosa e
Trotsky ocuparão lados opostos na primeira crise a dividir a IV Internacional.
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revisão da natureza da União Soviética: Pedrosa faz parte do grupo (ibid., p. 111). O debate gerado

acaba levando à cisão do SWP, fazendo com que a minoria dissidente funde o Workers Party (WP),

que mais tarde ingressaria no Partido Socialista (ibid., p. 111). “Foi a primeira grave crise da Quarta

Internacional (ibid., p. 111)”.

Trotsky engajou-se no debate por meio de cartas e artigos, contrariando a posição de

James P. Cannon, principal dirigente do SWP, que “achava as posições da minoria um insulto e que o

partido  não  poderia  se  'dar  ao  luxo'  de  travar  tal  discussão  (ibid.,  p.  111)”.  Mas  para  Trotsky  a

dissidência reunia nomes importantes do núcleo histórico do SWP, além de atrair  grande parte da

jovem geração do partido, o que teria graves implicações (ibid., p. 111-112). Trotsky censurou a minoria

por sustentar uma crítica de caráter puramente terminológico (ibid., p. 112). Além do mais, a questão de

se a burocracia soviética era uma classe ou não seria resolvida automaticamente com o resultado da

guerra (TROTSKY apud KAREPOVS, 2001, p. 112). A burocracia poderia ser vista como classe se não

se admitisse que como consequência da guerra viria a revolução, quer dizer, se como consequência da

guerra  viesse  um  período  de  decadência  do  capitalismo  monopolista  e  ao  mesmo  tempo  do

proletariado, não restando outra alternativa senão a maior fusão do capitalismo monopolista com o

Estado,  a  substituição  da  democracia  pelo  totalitarismo  e  a  emergência  de  uma  nova  classe

exploradora  a  partir  da  “burocracia  fascista  bonapartista  (ibid.,  p.  113)”.  Nesse  sentido,  o  regime

soviético poderia ser concebido como um primeiro estágio da nova sociedade exploradora (ibid., p.

113).

Pedrosa entra no debate por meio do artigo “A defesa da URSS na guerra atual”,  de

novembro de 1939, em que afirma que a defesa da União Soviética corresponde para os trotskistas à

defesa da nacionalização dos meios de produção e à instituição da economia planificada, mas que

diante da pressão da guerra seria necessário debater se seria possível confiar na burocracia soviética,

e  se  tais  instituições  seriam capazes de  resistir:  justamente  por  se  tratar  de  um Estado  operário

degenerado é que a sua defesa deveria ser condicional (PEDROSA, 2005, p. 291-292). Além do mais,

mantida a degenerescência do Estado soviético,

seu papel é, há muito, o de freio mais poderoso da revolução. A continuidade de Stalin, na
guerra ou na paz, é a colonização e o desmembramento da URSS ou o fascismo. Sua vitória
na  guerra  é  o  fascismo na  Rússia  como no  mundo.  A bandeira  da  suástica  também é
“vermelha”. A vitória de Stalin aliado a Hitler transformaria a burocracia em uma nova classe
depois de um processo de nacionalização de que a própria burocracia seria o objeto. Nós
não  temos  motivo  algum  para  ajudar  direta  ou  indiretamente  a  vitória  de  um  campo
imperialista  qualquer.  A  vitória  de  qualquer  um  dos  bandidos  seria  o  triunfo  da
contrarrevolução  fascista,  se  pudermos  imaginar  que  esta  guerra  terminasse  sem  a
intervenção revolucionária das massas (ibid., p. 314).
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E mais: o Estado havia reconquistado na União Soviética liberdade plena, tornando-se

aquilo que Engels chamava de “Estado livre”, quer dizer, um Estado despótico; a União Soviética seria

um “Estado livre burocratizado (ibid., p. 309)”. E mais ainda: a União Soviética vinha sendo defendida

com base no papel progressista de suas conquistas (a planificação econômica e a coletivização da

propriedade) e no caráter defensivo de sua política externa, porém a invasão da Polônia assinala que

não se trata mais de contradições entre um Estado operário e o mundo capitalista, mas simplesmente

de rivalidades imperialistas (ibid., p. 296). A União Soviética estaria cada vez mais voltada contra os

interesses da revolução mundial, ao passo que a direção stalinista no interior do país assumiria um

caráter cada vez mais antagônico à estrutura econômica coletivizada (ibid., p. 308). Além do mais, a

União  Soviética  enfrentava  uma  crise  de  subprodução  crônica  na  indústria  leve  e  de  artigos  de

consumo, que se agrava pelas crescentes necessidades da “máquina militar em pé de guerra (ibid., p.

309)”. Diante desse impasse Stalin estaria optando por um acordo comercial com a Alemanha, que

forneceria técnicas avançadas em troca de alimentos e matérias-primas, mesmo que ao custo da fome

na União Soviética, acordo esse que seria uma parceria entre o kulak e o capitalismo mundial, e uma

“colonização  'pacífica'  da  Rússia  pela  Alemanha  (ibid.,  p.  312)”.  Trata-se  essencialmente  e

tendencialmente da burocracia como uma “nova formação social independente”, procurando uma “base

econômica e social estável” sobre a qual “possa desabrochar como uma verdadeira classe social (id.,

idib., p. 313)”.

O  texto  de  Pedrosa,  menos  pelo  conteúdo  e  mais  pela  forma  como  foi  posto  em

circulação,  desencadeou uma séria  crise na direção da Quarta  Internacional:  o  CEI residente  nos

Estados Unidos, formado por Pedrosa, Shachtman, C. R. L. James e Nathan Gould, resolveu engajar-

se  na  discussão,  abrindo-a  a  toda  a  Quarta  Internacional;  além  do  mais,  os  quatro  dirigentes

intervieram  diretamente  na  discussão  que  se  travou  nas  fileiras  do  partido  norte-americano

(KAREPOVS, 2001, p. 116-117). Para agravar ainda mais o quadro, Pedrosa, James e Shachtman

participam em fevereiro de 1940 da conferência da minoria do SWP, realizada em Cleveland, intervindo

favoravelmente no sentido da constituição de um órgão público dos minoritários (ibid., p. 117). Trotsky

então  desencadeia  um  processo  de  substituição  dos  membros  do  CEI  residente,  por  meio  da

convocação de uma Conferência Extraordinária da Quarta Internacional para maio de 1940, conhecida

como “Conferência de Alarme”, declarando ainda que o CEI composto por Pedrosa e seu grupo não

mais existia (ibid., p. 117). Em março Pedrosa lhe dirige uma carta em protesto, acusando Trotsky de

um “pequeno golpe de Estado (ibid., p. 117)”. O PSR declara-se favorável à defesa incondicional da

União Soviética e queixa-se de Pedrosa, acusando-o de negligenciar seus deveres para com o partido:
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um duro golpe para Pedrosa, pois retirava-lhe o mandato que recebera no Brasil (ibid., p. 118). Trotsky

convida Pedrosa para a “Conferência de Alarme”, mas este abandona suas responsabilidades junto

com os demais membros da minoria (ibid., p. 118). Pouco tempo depois Trotsky é assassinado no

México, em agosto de 1940 (ibid., p. 118).

Pedrosa permaneceu no entanto no embate político: em setembro Mary Houston volta ao

Brasil e recupera seu emprego, e Pedrosa decide voltar pouco depois, em outubro, mas no caminho

passa por vários países, tentando contatar diretamente os grupos da Quarta Internacional para discutir

o que se passara no debate sobre a União Soviética; entre os países estão o Peru, Bolívia, Chile,

Argentina e Uruguai (ibid., p. 118). Pedrosa entra no Brasil pelo Sul por terra, chegando ao Rio de

Janeiro em fevereiro de 1941 e sendo preso em março: é solto graças à intervenção de seu pai, que

era  então  ex-ministro  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  junto  a  Filinto  Müller,  com a condição  de

embarcar sem demora para os Estados Unidos, de onde recebeu proposta de trabalho para ele e a

esposa feita pela União Pan-Americana (ibid., p. 118). Ao chegar a Washington abandona as atividades

políticas mais ostensivas, mas sem deixar de acompanhá-las (ibid., p. 118). Só voltaria ao Brasil em

1945, participando da fundação de uma nova organização, a União Socialista Popular (USP).

O afastamento de Pedrosa da Quarta Internacional cria dificuldades de comunicação entre

o PSR e a direção internacional: Pedrosa alegava aos dirigentes da Quarta Internacional que não tinha

os contatos do agrupamento brasileiro, e seus adversários afirmavam que ele se recusava a fornecer

os contatos  (KAREPOVS,  2007,  p.  142-143).  O PSR teve  de estabelecer  contatos  com a  Quarta

Internacional esporadicamente por meio da seção argentina (ibid., p. 143). Por outro lado com a volta

de Pedrosa para o  Brasil,  e  levando em conta que as posições de Pedrosa chegavam aos seus

companheiros brasileiros, a esmagadora maioria daqueles que militaram com Pedrosa do GCL ao POL

adere às suas posições e se reúne em torno das propostas veiculadas no Vanguarda Socialista (ibid.,

p. 143), órgão da USP. Trata-se do fim da primeira geração de trotskistas brasileiros (ibid., p. 143).

A nosso ver, através da trajetória de Pedrosa pela Quarta Internacional, o autor manteve-

se no campo do classismo e do internacionalismo, tal como durante a luta antifascista no Brasil, onde

organizações vinculadas à classe trabalhadora uniam-se a um esforço internacional de combate ao

fascismo por parte do proletariado. O jornal O Homem Livre, órgão da FUA, não separava o esforço de

luta contra o fascismo no Brasil  do esforço de luta contra o fascismo mundialmente. Vários artigos

traziam análises sobre o fascismo em diversos países, sobretudo na Itália e na Alemanha, não apenas

no Brasil. Era em nome do internacionalismo proletário que essa luta era travada.

O número de lançamento do jornal traria um texto de apresentação intitulado “Contra o 
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Fascismo”, onde se lê:

em consequência de fatores mais ou menos complexos, entre os quais os de ordem política,
no que toca aos partidos que representam os interesses das classes trabalhadoras, [...] a
humanidade ameaça retrogradar.  A história  já  fez mesmo um “alto”.  Formas arcaicas de
organização,  anacronismos  políticos,  costumes  há  muito  vencidos  pela  evolução  são
retirados do museu da história, e, cheirando a naftalina e já meio comidos pelas traças, são
apresentados aos homens do século XX, quando não como autênticas novidades, ao menos
como a panaceia, antiga mas boa, que há de curar todos os males da nossa época. Procura-
se desse modo, opondo-se um dique de baixa demagogia às reivindicações das mais largas
massas do povo, garantir a permanência no poder de uma minoria cujos interesses colidem
violentamente com os da imensa maioria. Para essa minoria a democracia faliu. Faliu porque
já  não  lhe  garante  sem  sobressaltos  o  poder  ilimitado,  os  privilégios  aristocráticos
ameaçados pela crescente onda popular, cada vez mais consciente de seus interesses e sua
força. Por isso é que, justamente na época em que todas as premissas para o advento de
uma forma mais alta de democracia se apresenta, a reação fascista faz a sua aparição sobre
o mundo. [...] É contra o fascismo, cuja ideologia medieval hoje se apresenta com feições
internacionalizantes, que é preciso lutar. É preciso mostrar diante dos desprevenidos, dos
ingênuos e dos “hipnotizados”, o vazio da sua propaganda demagógica; os crimes incríveis
que se praticam na Alemanha contra a liberdade e contra a humanidade; desmascarar a
lenda de uma Itália “libertada” [...]. No Brasil mesmo, aproveitando-se da agitação do cenário
político e procurando calor vivificante no seio das frações em luta, ele aparece sombriamente
em horas matinais em que os seus serviços aparentemente sejam reclamados. O programa
de “O Homem Livre” é lutar pelos ideais democráticos, contra o fascismo. Para a imensa
maioria  a  democracia  ainda  não  faliu.  Contra  os  “duce”  e  os  “fuhrer”  que  logo  vão  se
reclamar do direito divino lutam todos os que não querem ver de novo sobre a terra  as
fogueiras  da  inquisição,  o  predomínio  de  castas  privilegiadas  e  a  reescravização  dos
oprimidos (O HOMEM LIVRE, 1933).

E no artigo “A defesa da URSS na guerra atual” Pedrosa chegaria à conclusão de que a

estatização da propriedade e a planificação econômica eram insuficientes para justificar a defesa da

União Soviética, sobretudo após o fato de o Estado soviético aliar-se à Alemanha e desenvolver uma

política  de  conquista  territorial  imperialista.  A classe  trabalhadora  deveria  ter  na  União  Soviética

condições de dirigir e usufruir efetivamente da propriedade coletivizada, para que se pudesse defendê-

la. Caso contrário o melhor para o proletariado soviético, afirma Pedrosa, é o “derrotismo”, ou seja,

deixar que a União Soviética seja derrotada e que com ela caia a burocracia usurpadora da revolução.

Escreve o autor:

 

sendo a construção do socialismo, antes de tudo, um processo consciente, isto quer dizer
que as  relações econômicas,  por  si  sós,  não decidem: não há,  a  partir  da propriedade
estatizada, uma evolução orgânica para o socialismo. É preciso haver o domínio político do
proletariado,  seu  controle  ativo  através  de  seus  órgãos  específicos,  partidos,  sindicatos,
sovietes etc. É, pois, preciso que o proletariado esteja em condições de dirigir, de utilizar real
e efetivamente o processo econômico fundado na propriedade coletivizada. Esta, por si só,
sobretudo  num país  isolado  e  atrasado,  nas  condições  de  refluxo  geral  do  proletariado
mundial, nas condições em que o proletariado nacional foi expropriado dos frutos de sua
vitória sobre a burguesia por uma burocracia usurpadora, não passa de um fator secundário
em  face  do  fator  subjetivo,  consciente  —  o  poder  político.  Se,  pois,  para  conferir  à
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propriedade  estatizada  todas  as  possibilidades  de  um  desenvolvimento  socialista,  o
proletariado deve defendê-la contra a burocracia, arrancá-la de suas mãos, não se pode
excluir,  por  uma  afirmação  de  princípio  (a  saber:  a  Rússia  é  um  estado  operário
degenerado),  a  necessidade,  em certos casos concretos,  segundo  o caráter  ou o  papel
histórico da guerra,  para a qual  a burocracia  deseja arrastar todo o país,  de uma tática
derrotista da parte da classe operária (PEDROSA, 2005, p. 305).

Ao final do texto Pedrosa reafirma o dever da internacional de trabalhar pela revolução

proletária mundial:

é, pois, não somente possível, mas necessário, remover a posição defensivista em relação à
URSS de sua dignidade programática.  É necessário precisar  as condições sob as quais
devemos  adotá-la  ou  rejeitá-la,  em  face  desta  guerra.  Se  se  deve  subordiná-la  aos
interesses da revolução mundial é obrigatório, antes de adotá-la, examinar, em cada ocasião,
se ela não está em contradição com aqueles interesses. A Internacional deve ser investida
do  direito  de  a  recusar  hoje  e  a  aconselhar  amanhã,  segundo  o  desenvolvimento  da
situação.  O  que  importa  é  que  a  Internacional,  em  cada  alteração  decisiva,  esteja  em
condições de a realizar em tempo e com bastante clareza para que a eficácia de nossa ação
revolucionária e a firmeza de nossas fileiras sejam asseguradas (ibid., p. 318).

Ora, anos depois a perspectiva de Pedrosa será, como vimos na Introdução, a de uma

revolução anti-imperialista,  terceiro-mundista e centrada na questão do desenvolvimento das forças

produtivas. Mas entre os dois extremos — defesa da revolução proletária mundial e defesa de uma

revolução anti-imperialista, terceiro-mundista, desenvolvimentista — existe uma mediação no percurso

de Pedrosa. Que mediação? É através da luta obstinada contra o queremismo e contra a sobrevivência

do “getulismo” na política brasileira que Pedrosa vai inserir-se noutros campos, marcados de um lado

pela disputa entre defensores da democracia e defensores mais à direta ou mais à esquerda do projeto

de Vargas (Pedrosa situava todos os que se reuniam em torno de Vargas e seu grupo, ou que davam

continuidade à tradição política por ele inaugurada, no campo “totalitário”), e de outro pela disputa entre

projetos desenvolvimentistas distintos: um desenvolvimentismo não nacionalista ou demagogicamente

nacionalista e um desenvolvimentismo nacionalista de fato (os grupos que se reuniam em torno de

Vargas,  ou  que  davam  continuidade  à  sua  tradição  política,  Pedrosa  os  acusava  de  serem

“entreguistas”  que  se  aliavam  aos  comunistas  e  aos  integralistas  para  se  manterem  no  poder,

manobrando à direita e à esquerda, mesmo que fossem nacionalistas da boca para fora). E líderes

como Vargas, ao desenvolverem políticas econômicas verdadeiramente nacionalistas, demonstravam

estar rompendo com essa tradição. Ao mesmo tempo não podemos deixar de mencionar a ruptura de

Pedrosa com a Quarta Internacional: a nosso ver Pedrosa ficará a partir  de então afastado de um

referencial de luta proletária internacional. Ele chegaria a apostar na possibilidade uma internacional de

partidos socialistas que reativasse a luta proletária em escala global, mas logo depois sua perspectiva
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mudaria e ele não mencionaria mais esse tipo de esforço. É o que veremos abaixo.
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CAPÍTULO 3

Do socialismo democrático ao socialismo combinado

1. Um Brasil sob impasse

O Brasil  para o  qual  Pedrosa retorna em 1945 é um país transformado:  a população

aumentou de 20 milhões para 40 milhões, e seguirá aumentando (PIRES, 2010, p. 381), e a economia

se desenvolveu no sentido industrial graças a um regime fascista. Os militares foram atendidos na sua

demanda por um “Exército forte dentro de um Estado forte (SKIDMORE, 1982, p. 47)”. Góis Monteiro,

um dos líderes da conspiração tenentista na qual Vargas “toma o leme, com mão cuidadosa” em 1930,

juntamente com o general Eurico Gaspar Dutra, havia garantido o golpe na sequência do qual Pedrosa

teria de se exilar. “De 1938 até fins de 1944, o Estado Novo repousou no apoio das Forças Armadas, a

polícia de Vargas e a desorganização, a desmoralização e a debilitação da oposição (ibid., p. 53)”. Os

integralistas são, enquanto facção do fascismo brasileiro, também reprimidos, do que decorre o assalto

malsucedido em maio de 1938 ao palácio presidencial: Vargas não pretende compartilhar o poder (ibid.,

p. 52-53).

O Estado será a partir de agora o propulsor do desenvolvimento, e também o partido único

do fascismo brasileiro: segundo Adriano Codato (2013, p. 200), tanto o interventor do Rio de Janeiro,

Amaral Peixoto, quanto Francisco Campos demandam a criação de um partido único, mas Vargas se

recusa, escrevendo:

eu teria que embrenhar-me novamente pelo cipoal da política partidária e perder tempo com
a tarefa de ajustar e coordenar as ambições dos nossos políticos […]. Pois, se acabei com
os partidos, como posso ser o primeiro a querer restabelecê-los, embora sob a forma do
partido único, desejada por Campos? Não devemos ter ilusões. Dados os nossos costumes
e o baixo nível da nossa cultura política, viciada pelas práticas oligárquicas e personalistas,
esse partido único logo começará a subdividir-se em facções e agitar e conturbar inutilmente
a vida do País.

Segundo o autor, “deve-se olhar para a reinvenção das Interventorias Federais no Estado

Novo como a tentativa de edificar um sistema de governo nacional que unificasse a elite política em

torno do Chefe único (ibid., p. 203)”. Mussolini (1999, p. 27) havia sido claro:
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para o Fascismo, o Estado é o absoluto, ante o qual os indivíduos e grupos representam o
relativo. Indivíduos e grupos só são concebíveis se pertencentes ao Estado. O Estado liberal
não dirige o desenvolvimento material  e espiritual  da coletividade,  limita-se a  registra  os
resultados; o Estado fascista tem consciência e vontades próprias, por isso é Estado ético.
[…] Para o  Fascismo,  o  Estado não é guarda noturno que se ocupa da segurança dos
cidadãos; não é tão-pouco uma organização com fins puramente materiais, como assegurar
um certo bem-estar e uma relativa e pacífica convivência social, bastando nesse caso para
isso um conselho de administração; […] Como o Fascismo o concebe e o realiza, o Estado é
um todo espiritual e moral porque concretiza a organização política, jurídica e econômica da
nação e essa organização, desde o seu aparecimento e durante o seu desenvolvimento, é
uma manifestação do espírito. O Estado garante segurança interna e externa, ao mesmo
tempo que é guardião  e  intérprete  do espírito  do povo  como foi  elaborado  através  dos
séculos pela língua, pelos costumes e pela fé. O Estado não é apenas presente, é passado
e, principalmente, futuro. É o Estado que, ultrapassando o breve limite das vidas individuais,
representa a consciência imanente da nação. […] É o Estado que educa os cidadãos nas
virtudes cívicas,  os torna conscientes da sua missão, os impele à unidade;  […] Quando
declina o sentimento do Estado e prevalecem as tendências dissociadoras e centrífugas dos
indivíduos e dos grupos, as sociedades nacionais encaminham-se para o ocaso.

O  conceito  de  “autonomização  relativa  do  Estado”,  utilizado  por  Felipe  Demier  para

caracterizar  a  Era  Vargas  como  a  época  do  “longo  bonapartismo  brasileiro”,  não  nos  parece

satisfatório. O autor escreve por exemplo que 

nas condições de uma […] “crise de hegemonia”, em que nenhum dos setores da classe
dominante  possuía  capacidade  de  dirigir  politicamente  uma  nação  burguesa  agora
potencialmente ameaçada pela aparição das massas populares, o novo grupo governante,
encabeçado  por  Vargas,  se  colocaria  acima  dos  diversos  interesses  particularistas  das
frações  dominantes,  com  o  objetivo  primeiro  de  assegurar  a  preservação  da  ordem
capitalista. [...] essa descolagem dos novos chefes políticos nacionais de suas bases sociais
originárias  exprimia,  na verdade,  o  início  de um processo de autonomização relativa  do
aparelho estatal em face das classes e frações de classes (DEMIER, 2013, p. 74).

A nosso  ver  não  se  trata  apenas  de  uma  autonomização  do  Estado  com  relação  à

burguesia.  O  Estado  restrito  de  fato  se  autonomiza  com  relação  à  burguesia,  mas  por  que  nos

deparamos com uma outra classe exploradora, os gestores, se afirmando enquanto classe dominante

através das instituições governamentais e às custas da burguesia. Trata-se de outra classe praticando

o Estado à sua maneira. O próprio Demier descreve o “núcleo duro” do novo regime a partir de 1930

como formado por quadros políticos da “oligarquia gaúcha” (termo por demais vago) que “comungavam

uma visão de mundo influenciada pelo positivismo e pelo corporativismo”, além de “intelectuais adeptos

de posições ultra-autoritárias (fascistizantes)” e dos tenentes (ibid., p. 85-86). Tais quadros políticos,

intelectuais etc., mesmo com percursos convergentes com outras classes, afirmavam-se agora como
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gestores, organizando o capitalismo brasileiro, redefinindo a política econômica, a política social, as

instituições do sistema político  estabelecido etc.  A nosso ver o processo que Demier define como

“fenômeno social da burocratização (ibid., p. 79)” é na verdade o fenômeno da afirmação dos gestores,

mesmo  que  eles  tendam  a  revestir-se  de  roupagens  semelhantes  às  da  burguesia,  usar  uma

linguagem semelhante etc.

O governo vai assim aumentar seus poderes na esfera administrativa para estimular o

desenvolvimento industrial, recorrendo à posse federal de indústrias e desenvolvendo das Condições

Gerais de Produção, além de vincular os sindicatos definitivamente ao Estado, criando ainda órgãos

como o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), mediante o qual o Chefe controla as

práticas  do  favoritismo  e  do  empreguismo  (SKIDMORE,  1982,  p.  56-57).  O  governo  vai  também

controlar os empréstimos do Banco do Brasil, o câmbio, as importações, criando assim “um regime

verdadeiramente  nacional  (ibid.  p.  55)”.  É  criado  também  o  DIP  (Departamento  de  Imprensa  e

Propaganda) para a propaganda oficial e a censura (ibid., p. 58). É o fim sobretudo da hegemonia e

dos pactos das máquinas políticas estaduais para determinar os rumos do Estado: Vargas fará uma

cerimônia ainda em novembro de 1937 em que serão queimadas as bandeiras dos estados (ibid., p.

59-60). Diante disso os constitucionalistas liberais e os tenentes não fazem oposição: “na verdade, eles

não estavam com vontade de lutar contra a ditadura, sem primeiro ver o que esta poderia conseguir

(ibid., p. 58)”.

Mas Vargas percebe que com a entrada do Brasil na Segunda Guerra contra o Eixo, e os

crescentes indícios de derrota do fascismo na Europa, o Estado Novo está condenado, e trata de criar

condições para tornar-se um líder democrático sustentado por um movimento popular e de industriais,

proprietários rurais e burocratas: faz parte desse período o surgimento do trabalhismo e do PTB, de

uma  vasta  legislação  social,  de  um  sindicalismo  onde  os  agentes  do  Ministério  do  Trabalho  (os

“pelegos”) controlam os sindicatos, do imposto sindical, entre outros elementos (ibid., p. 62-63). Vargas

inicia  portanto  um  movimento  de  “aliança  para  baixo”,  movimento  ao  qual  correspondem  os

comunistas,  que  exigem  como  contrapartida  a  anistia  geral,  participando  assim  do  movimento

“queremista” (HECKER, 1998, p. 55-59).

Os militares por sua vez apoiam a guinada à democracia liberal, conforme o interesse

corporativo das Forças Armadas de ampliar o seu potencial bélico por meio de um alinhamento aos

Estados Unidos (ibid., p. 54). Além do mais, é por meio da ajuda americana a partir de 1940 que vai o

governo começar a instalar as indústrias de base.
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No entanto  Vargas perde o controle do processo:  a  partir  de 1945 protestos contra a

ditadura se multiplicam, e surge já um candidato à presidência quando Vargas anuncia a proximidade

das eleições, o brigadeiro Eduardo Gomes, ex-tenentista e candidato dos constitucionalistas liberais

reunidos agora na UDN (União Democrática Nacional)19. Vargas anuncia que não se candidatará, e

apoia o general Dutra  — lançado candidato pelo PSD, partido impulsionado por Vargas a partir da

junção de setores burgueses e burocráticos vinculados ao Estado Novo (DEMIER, 2013, p. 170) —, o

que  foi  encarado  como  uma  manobra  divisionista  de  Vargas  (SKIDMORE,  1982,  p.  72-74).  Mas

temendo outro golpe de Vargas Góis Monteiro sitia o palácio presidencial, e Vargas não tem alternativa

senão voltar para sua terra natal, São Borja (SKIDMORE, 1982, p. 77-78). Um golpe militar havia posto

fim à República Velha, entregando o poder a Vargas em 1930, outro teria instituído o Estado Novo e

mais um iria desta vez derrubá-lo, dois deles comandados por Monteiro, os dois últimos. Monteiro abre

e fecha as portas para o Estado Novo.

Após a deposição de Vargas é eleito o general Dutra, e durante seu mandato inicia-se a

instalação  das  indústrias  de  bens  de  consumo duráveis,  embora  não  de  maneira  planejada  pelo

governo: como as indústrias de bens de consumo não duráveis,  as de bens de consumo duráveis

começarão espontaneamente (VIANNA; VILLELA, 2011, p. 6-7). Apesar de Vargas ter “comprometido

todos os governos subsequentes com a responsabilidade de dirigir  a economia nacional  em larga

escala  (SKIDMORE,  1982,  p.  71)”,  a  única  iniciativa  planejada,  no  sentido  de  um  plano  de

investimentos do Estado, é o plano SALTE, uma tentativa de coordenar os gastos públicos destinados

à Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, mas o plano carece de fontes de financiamento bem

definidas,  e  depois  de passar  pelo  segundo governo Vargas e pelo  governo Café Filho é abolido

(VIANNA; VILLELA, 2011, p. 7). O governo aplica uma política econômica ortodoxa para controlar a

inflação, a uma taxa de 11% a 22% entre 1945 e 1949. O aumento dos gastos do governo porém será

retomado com a proximidade das eleições. No entanto a economia apresenta uma taxa de crescimento

impressionante, de 9% ao ano entre 1946 e 1950. O problema é que os financiamentos do Eximbank

são  interrompidos  pelo  processo  de  reconstrução  da  Europa  do  pós-guerra,  e  resta  ao  governo

portanto apostar no crédito privado estrangeiro (ibid., p. 9). Depois da desilusão o governo prossegue

uma  política  de  controle  das  importações  e  expansão  do  crédito  ao  setor  manufatureiro  — mas

novamente sem formular  um plano de investimentos estatais  — tendo em vista a necessidade de

reduzir a inflação.

19 A UDN foi sucessora da UDB (União Democrática Brasileira) de Armando Sales de Oliveira (SKIDMORE, 1982, p. 72-
73).
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É  nesse  contexto  que  Vargas  é  reeleito  em  1950  com  base  num  programa  de

industrialização e ampliação da legislação trabalhista, vencendo o candidato da UDN, Eduardo Gomes,

e Cristiano Machado, do PSD. Vargas no entanto realiza uma política conciliatória, como era do seu

feitio, formando um governo com predomínio do PSD (ibid.,  p.  8).  A eleição de Vargas aumenta a

disposição americana  para  financiar  a  infraestrutura  básica do  Brasil:  em 1950 é constituída  uma

Comissão Brasil-Estados Unidos, que elabora projetos articulando a intervenção e regulação do Estado

com o financiamento do Eximbank e do Banco Mundial (ibid., p. 9). É a época da criação do BNDE e da

Petrobras.  O plano econômico de  Vargas pressupunha duas fases:  segundo Osvaldo  Aranha,  em

mensagem  ao  Congresso,  a  primeira  seria  uma  fase  “Campos  Sales”,  inspirada  na  austeridade

econômica do governo daquele presidente, e a segunda seria uma fase “Rodrigues Alves”, inspirada no

vigoroso programa de obras públicas daquele outro presidente (ibid., p. 9). O nacionalismo econômico

aparecia assim como a expressão ideológica de um programa econômico centrado na cooperação

internacional entre capitalismos, mediado pelo Estado.

Mas surge um obstáculo: a eleição do presidente Eisenhower nos Estados Unidos vai pôr

um fim ao projeto. Além do mais, de 1951 a 1952 a receita das exportações cai em 20%, causando

graves desequilíbrios na balança comercial (ibid., p. 12-13). Vargas decide então reorganizar a política

econômica, motivo de agravamento das tensões com a UDN e a oposição, colocando João Goulart no

Ministério do Trabalho e Aranha no Ministério da Fazenda, substituindo Horácio Lafer. Mas a política

econômica de Aranha não resolve a situação cambial e do deficit público, e o investimento externo

direto cai entre 1952 e 1953 (ibid., p. 13). O desempenho do PIB em 1953 é inferior ao dos anos

anteriores desde 1947, 4,7%, e a agricultura tem desempenho medíocre, ao lado da estagnação dos

serviços, do aumento da inflação, que chega a 20%, e de uma balança comercial deficitária (ibid., p.

15). Nesse contexto Goulart propõe um aumento de 100% do salário mínimo, provocando a reação da

FIESP, das Forças Armadas, da UDN e do próprio Aranha, que defendiam um aumento de 33%. As

Forças  Armadas  preocupam-se  com o  risco  de  “violenta  subversão  dos  quadros  institucionais  da

nação”, e a UDN denuncia o estímulo da luta de classes (ibid., p. 16). Vargas no entanto, preocupado

com o desgaste do governo e visando as eleições de outubro de 1954, anuncia a aumento de 100%

(ibid., p. 16). Em março de 1954, num discurso na Câmara dos Deputados, o udenista Aliomar Baleeiro

fala abertamente em golpe, e em junho o udenista Afonso Arinos encaminha pedido de impeachment

de Vargas,  que é rejeitado.  Com o atentado contra  Carlos Lacerda na rua Tonelero um grupo de

generais exige a renúncia de Vargas, que se suicida (ibid., p. 17).

Segundo Sérgio B. Vianna e André Villela (ibid., p. 17-18), “não é razoável a ideia de que a
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crise que depôs Vargas tenha decorrido de uma suposta 'radicalização nacional-desenvolvimentista' no

final de seu governo”. “[...] a natureza da política de Vargas, que se propunha a contentar um amplo

espectro  da  sociedade  sem  a  realização  de  transformações  estruturais  e  sem  contar  com  uma

sociedade civil organizada, partidariamente ou não, mostrou-se frágil, quando colocada diante de um

quadro de adversidades econômicas”. E também segundo os autores: “apesar da retórica nacionalista

de Vargas,  a legislação brasileira era liberal  no contexto da época, e o Brasil  se destacava como

destino do (pequeno) fluxo internacional de capitais do período (ibid., p. 18)”.

Mas  o  suicídio  de  Vargas  não  pôs  fim  à  instabilidade  política,  devido  aos  tumultos

seguidos  à  morte  de  Vargas,  que  desarmaram  os  “antigetulistas”  e  deram nova  popularidade  ao

presidente morto (SKIDMORE, 1982, p. 181). Assume Café Filho, que compõe um governo com os

udenistas e coloca o liberal Eugênio Gudin, um crítico da industrialização fervorosamente defendida por

Roberto Simonsen (ibid., p. 181-182). Gudin vai receitar um programa ortodoxo, gerando ampla crise

de liquidez e substancial elevação do número de falências e concordatas no primeiro semestre de

1955, além de queda significativa na formação bruta de capital fixo, aproximadamente 15% (VIANNA;

VILLELA, 2011, p. 19). Gudin também não conseguiu trazer capitais oficiais a um nível satisfatório,

tendo de buscar financiamento privado oferecendo como garantia as reservas estrangeiras em ouro do

Brasil (ibid., p. 18). A incapacidade de superar os problemas econômicos legados pelo governo Vargas

o fará se demitir, sendo substituído por José Maria Whitaker (ibid., p. 19), que tinha como uma de suas

metas abolir o confisco cambial que reduzia a lucratividade do setor agroexportador, propondo ainda

uma reforma cambial, que não sendo aplicada leva à sua demissão, com o mandato de Café Filho

perto do fim (ibid., p. 19-20). É a vitória do nacional-estatismo sobre o liberalismo, que vai marcar o

período subsequente.

Um personagem que será central para a nossa exposição no entanto é o general Lott, que

entra em cena durante o interregno político e econômico de Café Filho. Lott era considerado um militar

de “centro”, nem vinculado aos antigetulistas, como o ex-tenente e agora general Juarez Távora, e nem

aos legatários de Vargas (SKIDMORE, 1982, p. 182). Entre os antigetulistas mais extremistas estava o

jornalista Carlos Lacerda, que chocando-se contra a postura legalista e conciliatória de Café Filho vai

reclamar expurgos antiVargas (ibid., p. 182).

O cenário se agravava com a aproximação das eleições presidenciais, para as quais se

apresentava como candidato Juscelino Kubitschek, que fez carreira no PSD mineiro e era portanto um

dos herdeiros do “sistema político de Vargas (ibid.,  p. 183)”.  Para piorar,  os rumores de que João
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Goulart, “o preferido do velho chefe”, que recebeu em mãos um dos originais da “Carta-Testamento”

(NAPOLITANO, 2015,  p.  29),  faria  parte  da  chapa como candidato  a  vice inflamam ainda  mais  o

cenário político. Contra ambos a UDN lançará o general Távora.

Em outubro de 1955 os eleitores escolhem os candidatos da chapa PSD-PTB, optando

pelo programa de aceleração da industrialização de Kubitschek e pelo programa trabalhista de Goulart,

na  verdade  mais  pelo  segundo  que  pelo  primeiro,  já  que  Goulart  recebe  mais  votos  que  seu

companheiro  de  chapa  (SKIDMORE,  1982,  p.  187-188).  Lacerda  alegava  que  haviam  sido  os

comunistas a elegerem Kubitschek e Goulart (ibid., p. 188), o que de fato corresponde à aliança real

forjada com os comunistas,  do que mais tarde será uma expressão arquitetônica a construção de

Brasília  por Oscar Niemeyer.  As tentativas de impedir  a posse não funcionam, e por isso vão ser

tentadas as soluções golpistas, como a divulgação por Lacerda de uma carta falsa (a carta Brandi), que

supostamente provaria que Goulart teria comprado armas a Perón para equipar milícias operárias, e o

pronunciamento do coronel Mamede em novembro de 1955, incitando um golpe militar (ibid., p. 189).

É aí que entra o general Lott, que diante da recusa de Café Filho em punir o coronel, e

diante também da recusa do presidente interino, Carlos Luz, que assume o poder quando Café Filho

sofre um ataque cardiovascular,  renuncia ao Ministério da Guerra e dá um golpe militar  ainda em

novembro para garantir a posse dos eleitos (ibid., p. 190-197). De acordo com Skidmore, “a intenção

de Lott  era garantir  as regras do processo eleitoral, porém, a ironia de sua devoção à ‘legalidade’

repousava no fato de que essa mesma ‘legalidade’ teve de ser garantida pelo ato arbitrário de um golpe

militar  (ibid.,  p.  197)”.  Lott  no entanto não assumiu uma postura unilateral,  reclamando também a

supressão da imprensa comunista (ibid., p. 190).

Seja como for, Kubitschek e Goulart assumem o controle de um país onde a população

crescia à taxa anual de 3%, e o PIB havia crescido em 7,7%, 10,8%, 9,8% e 9,4% entre 1957 e 1960,

depois  de um crescimento modesto  em 1956,  2,9%,  em decorrência  da  quebra da safra  agrícola

(VILLELA, 2011, p. 28). Esse patamar de crescimento vai cair consideravelmente nos anos de 1962 e

1963, para o que contribui a crise gerada pela renúncia de Jânio Quadros. Em parte as dificuldades

econômicas  do  período  seguinte  seriam  resultado  da  euforia  desenvolvimentista  do  período

Kubitschek, com uma inflação que chegará aos 30%-40% ao final do governo, além do deficit  nas

contas públicas (ibid., p. 28). “JK de fato entregou a seus sucessores uma economia maior e mais

desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, deixou-lhes um 'presente de grego', sob a forma da piora de

alguns  dos  principais  indicadores  macroeconômicos  internos  e  externos  (ibid.,  p.  29)”.  A situação
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externa da economia também vai se deteriorar (ibid., p. 29). Esse período porém seria marcado por

mudanças estruturais expressivas: a participação da agricultura no PIB recua de 24,3% em 1950 para

17,8% em 1960, e a participação da indústria evolui de 24,1% para 32,2% no mesmo período (ibid., p.

29-30). E os investimentos do Plano de Metas resultarão numa taxa de formação bruta de capital fixo

em relação ao PIB que evolui de 13,5% em 1955 para 15,7% em 1960. E entre 1952 e 1961 a taxa de

crescimento médio do valor adicionado do setor industrial supera o ritmo de expansão do PIB (ibid.,  p.

31). Os indicadores sociais também avançam, como queda da mortalidade infantil e do analfabetismo

(ibid., p. 29).

Mas Kubitschek e seu vice não assumem o governo sem que houvessem outras tentativas

de impedi-los de governar: poucos dias após a posse do novo governo, em 10 de fevereiro de 1956,

oficiais  da Aeronáutica liderados pelo major  Haroldo Veloso e pelo capitão José Chaves Lameirão

partem do Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro e instalam-se na base aérea de Jacareacanga, sul do

Pará,  organizando o seu  quartel-general  para  um golpe  de  Estado.  Dez  dias  depois  do  início  da

rebelião os rebeldes já controlavam outras localidades, Cachimbo, Belterra, Itaituba e Aragarças, além

da cidade de Santarém, contando inclusive com o apoio das populações locais e recebendo a adesão

de mais um oficial da Aeronáutica, o major Paulo Victor da Silva, enviado de Belém para combatê-los.

O governo encontra dificuldades para reprimir a revolta por causa da reação dos oficiais, mas afinal a

rebelião é controlada 19 dias depois por tropas legalistas, com a prisão de seu líder, Haroldo Veloso.

Outros líderes escapam e buscam asilo na Bolívia. Todos os rebelados foram afinal anistiados pelo

Congresso por solicitação do próprio Kubitschek (COSTA).

E a classe trabalhadora?

A partir de 1945 destacam-se lutas de metalúrgicos, têxteis, vidreiros, ferroviários, entre

outros, muitas vezes pressionando os sindicatos por meio de comissões de fábrica para que estes

assumissem a defesa de suas reivindicações econômicas diante do patronato e do Estado (FILHO,

1997, p. 43-44). Surgem as primeiras articulações entre militantes para se opor à estrutura sindical

fascista, exigindo liberdade e autonomia sindicais, direito de greve, eleições sindicais livres etc. Essas

articulações de base são impulsionadas pela formação de articulações intersindicais por iniciativa do

PCB, tendo em vista criar um Movimento de Unificação dos Sindicatos (MUT), quer dizer, vão surgir

como  um  desdobramento  institucional  destas  últimas.  O  MUT  conta  também  com  a  adesão  de

lideranças sindicais não comunistas. Chega-se inclusive a tentar a criação de uma central sindical, o

que era proibido por lei. Como resultado desse movimento de luta sindical, observa-se um aumento de
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68% no índice de sindicalização (ibid., p. 44).

As greves enquanto isso se alastram por iniciativa de comissões de fábrica ou sindicatos.

Nos dois primeiros meses de 1946 por exemplo registram-se mais de 60 greves, e só no dia 20 de

fevereiro em São Paulo há 100 mil  operários em greve. Apesar  de o  novo governo,  Dutra,  impor

grandes  dificuldades,  as  lutas  operárias  observam  uma  ascensão,  despertando  a  preocupação

governamental e empresarial: Dutra tentará primeiro — através do Ministério do Trabalho — apoderar-

se das direções sindicais (ibid., p. 44).

Enquanto  as  bases  operárias  pressionavam  as  direções  dos  sindicatos  assumiam  a

defesa dos seus interesses perante o Estado e os patrões; porém quando as bases deixavam de

pressionar isso se somava às manobras cupulistas, comuns nos sindicatos, e as bases viam seus

interesses relegados (ibid., p. 45). E apesar de haver impulsionado a sindicalização o PCB procura

manter controle sobre a base, desestimulando greves e levando as comissões a se tornarem células

partidárias.  Comumente  também  os  comunistas  aliam-se  aos  agentes  do  Ministério  do  Trabalho,

realizando uma política que implica “o abandono da oposição sistemática às diretorias sindicais”, como

teria dito Pedro Pomar (apud ibid.,  p.  45).  Essa política dá resultados:  o PCB consegue constituir

grandes articulações cupulistas paralelas à estrutura sindical vigente (ibid., p. 45). Contra as greves

que mesmo assim surgiam por iniciativa dos próprios trabalhadores a FIESP vai pressionar o governo,

que baixa um decreto proibindo greves em 1946 e reprime-as com violência, repressão esta que vai se

intensificar em 1947 (ibid., p. 45). É em 1947 que o PCB vai ser colocado na ilegalidade por exemplo.

Mesmo assim os organismos de base se multiplicam em 1948 (ibid., p. 46).

Na primeira metade da década de 1950 vão se difundir os chamados pactos intersindicais

entre  estruturas  paralelas  às  do  sindicalismo  oficial,  o  que  na  verdade  não  contribui  para  o

fortalecimento dos organismos de base, levando na verdade ao seu esvaziamento (ibid., p. 49).  O

movimento operário porém permanece em ascensão entre 1952 e 1957, dando origem a relações de

caráter comunitário nas fábricas e nos bairros (ibid., p. 49).

Alguns dos marcos do período são a “greve dos 300 mil” em 1953, deflagrada por uma

Comissão  Geral  de  Greve,  dando  origem  a  organismos  intersindicais  e  ao  Pacto  da  Unidade

Intersindical (PUI), o qual por sua vez vai preparar a “greve dos 400 mil” de outubro de 1957. O PUI e o

Pacto da Unidade e Ação (PUA), firmado entre sindicatos cariocas, vão gerar o Comando Geral dos

Trabalhadores (CGT) durante o mandato de João Goulart, já nos anos 1960 (ibid., p. 49).

Vê-se portanto que os trabalhadores buscavam resistir à estrutura sindical corporativista
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herdada do fascismo, sustentada tanto pelo PCB quanto pelo Ministério do Trabalho e seus agentes:

estava em jogo essencialmente a forma de realização dominante da luta proletária, o que é um outro

modo de dizer que estava em jogo a forma de realização dominante do proletariado, no sentido da

cisão ou no sentido da oposição, no sentido da negação-de-relação ou no sentido da negação-em-

relação. Segundo Marco Aurélio Santana (2003, p. 171-172), “se buscou instrumentalizar o movimento

dos trabalhadores no sentido dos interesses partidários, o PCB não logrou fazer isto da forma que

queria. Este processo sofreu injunções, desvios e alterações oriundos seja da resistência interna, seja

das pressões externas experimentadas pela organização”.

A esquerda nesse período não se resumirá ao PCB: aos que se postavam em favor da

revolução democrático-burguesa, opunham-se os que afirmavam o caráter essencialmente capitalista

da  formação  social  brasileira,  e  enquanto  aos  primeiros  parecia  ser  necessário  cumprir  etapas

preestabelecidas aos outros a luta pelo socialismo colocava-se imediatamente. E enquanto o PCB

apostará no fortalecimento do Estado em detrimento da sociedade civil, segundo Alexandre Hecker,

haverá  aqueles  que  inverterão  a  equação,  procurando  justamente  fortalecer  a  sociedade  civil  em

detrimento do Estado: “a opção do PCB […] ocorreu majoritariamente em favor do fortalecimento do

Estado em detrimento da sociedade civil, tendo a questão de obter sua legalidade jogado um peso

formidável.  […]  de  uma  forma  geral  a  opção  socialista  inverteu  a  equação:  procurou  justamente

fortalecer a sociedade civil mesmo que isso viesse em detrimento do Estado (HECKER, 1998, p. 60)”.

Essa ambiguidade está na verdade associada à própria classe trabalhadora, que oscila entre dirigir-se

a si mesma autonomamente e ser dirigida por um partido. Trata-se dos socialistas democráticos que se

reunirão em torno da UDN e também em torno do Partido Socialista Brasileiro (PSB), dos quais fará

parte logicamente Mário Pedrosa. Segundo Hecker (1998, p. 61),

diante  da  camisa  de  força  imposta  pela  “linha  justa”  do  bolchevismo  internacional,  os
socialistas democráticos – lidando sempre com a incerteza de uma doutrina que não incluía
a possibilidade cabal de prever o futuro – elaboraram propostas de substituição do populismo
em  política  popular,  dirigida  para  a  satisfação  genérica  dos  “interesses  globais”  da
sociedade.

“Nos  anos  [19]40  e  [19]50,  em suas  minúsculas  sedes”,  escreve  o  autor,  “os  parcos

socialistas […] sonhavam não com uma 'aliança para baixo', mas com uma sociedade de cidadãos

autônomos, tal como pequenos semeadores presumem a chuva criadeira que lhes faria germinar a

futura colheita (ibid., p. 61)”. O problema é que esses socialistas surgiram num mundo em que as
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disputas entre Estados Unidos e União Soviética polarizavam a sociedade, num “enfrentamento que

absorveu  todas  as  forças  sociais  (ibid.,  p.  63)”.  A Esquerda  Democrática  (ED)  e  o  PSB  ficarão

comprimidos entre essas duas forças que se chocavam. Outro efeito do nacionalismo na esquerda foi

esse: o socialismo democrático ou independente não encontrava condições de se afirmar, já que o

cenário mundial bipolarizado condenava-o ao isolamento. Todo socialismo contrário ao PCB era visto

como uma traição nacional e à causa da classe trabalhadora.

É nesse  país  já  transformado  — avançando progressivamente  na  industrialização,  às

vezes  mais  lentamente,  às  vezes  de  modo  acelerado,  com a  forma  de  realização  dominante  da

economia brasileira já selecionada, quer dizer, com os gestores que defendem a industrialização e a

burguesia industrial  já  dominantes, com choques no interior da estrutura estatal entre aqueles que

pretendiam redefini-la em direção a uma democracia completa e aqueles que defendiam soluções

autoritárias  — que Pedrosa desenvolverá primeiro suas teses socialistas democráticas, e depois seu

nacionalismo terceiro-mundista e anti-imperialista, percorrendo a partir daí um percurso predominante

pela classe dos gestores, mas em certos momentos um percurso proletário ou como “ante-gestor”

(BERNARDO, 1979). Adiantando: Pedrosa se afirmará como gestor da cultura e tentará se afirmar

como gestor do Estado.

Enfim, durante esse período o Brasil já industrial estará sob impasse: econômico (como

promover  o  desenvolvimento?)  e  político  (como  lidar  com  os  conflitos  sociais  suscitados  pelo

desenvolvimento?).  Pedrosa,  enquanto  intelectual  estruturalista,  no  sentido  econômico  do  termo,

tentará responder. Mas antes disso tentará responder pelo contrário aos impasses dos trabalhadores

na luta contra o capital e o nacionalismo.

2. Da União Socialista Popular ao gestor e intelectual independente

A ruptura com o trotskismo constitui um ponto de inflexão na trajetória de Pedrosa: a partir

de então ele critica a Revolução Russa com base nas ideias de Rosa Luxemburgo, mas “sem romper

com suas convicções de militante  revolucionário e independente (ANDRADE, 2014, p. 345)”  (quer

dizer, sem transitar da esquerda para a direita),  e faz um “balanço político do momento”, tentando

“acertar  contas”  com sua  militância  anterior  e  assumindo  novas  posições sem sair  do  campo do

marxismo (ibid.,  p. 345). Segundo Luciano Martins (2001, p. 33), “o assassinato de Trotsky no México

em 1940, o fortalecimento do stalinismo e a liquidação da IV Internacional levam Mario à revisão do
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marxismo, com o mesmo vigor intelectual que o havia levado à conversão a ele”.

Numa nota explicativa ao texto A Revolução Russa de Rosa Luxemburgo, escrita em julho

de 1946, Pedrosa demonstra sua adesão às críticas da autora ao processo revolucionário russo e aos

bolcheviques.  Rosa,  segundo  Pedrosa,  recusava-se  a  aceitar  como  “modelo  supremo  da  política

socialista” “tudo o que precisaram fazer ou deixar de fazer […], no tumulto dos acontecimentos” os

bolcheviques (LUXEMBURGO apud PEDROSA, 1979, p. 117-118). A principal crítica de Luxemburgo

aos bolcheviques refere-se à criação de uma “teoria da tática” e à sua recomendação ao proletariado

internacional como “modelo de tática socialista”. Segundo Pedrosa, um dos fatores mais decisivos para

a decadência da Terceira Internacional foi a “imitação serviu” e a “admiração beata” por tudo o que

faziam os líderes russos, não se levando em conta as condições de país e época (PEDROSA, 1979, p.

119).  Pedrosa  desenvolve  a  crítica  aplicando-a  à  sua  própria  realidade,  afirmando  que  “essa

subserviência constitui uma verdadeira desgraça para o futuro do movimento socialista revolucionário

do mundo […], para os destinos de toda a nossa época (ibid., p. 119)”.

Pedrosa  nega-se,  partindo  das  indicações  de  Luxemburgo,  a  conceber  a  Revolução

Russa  como  uma  revolução  “socialista”  ou  “proletária”,  concebendo-a  pelo  contrário  como  uma

“revolução nacional popular, de caráter predominantemente burguês (ibid., p. 122)”, entre outras razões

devido ao fato de os bolcheviques terem efetuado uma “distribuição e divisão individualista da terra

(ibid., p. 120)”, gerando uma massa de “milhões de novos proprietários (ibid., p. 121)”. Outra razão

apontada por Pedrosa para negar o caráter socialista ou proletário da revolução foi a adoção pelos

bolcheviques  da  política  de  “autodeterminação  dos  povos”.  Pedrosa  denuncia  a  apropriação  pelo

imperialismo alemão e pelas burguesias nacionais reacionárias do referido slogan. Segundo Pedrosa, a

bandeira da autodeterminação serviu a Hitler por exemplo na luta contra o Tratado de Versalhes e para

escamotear suas ambições imperialistas, e serviu também a Mannerheim, “chefe militar” da burguesia

reacionária finlandesa, para afogar afogar em sangue as pretensões do proletariado finlandês (ibid., p.

123).

Por  fim  Pedrosa  concorda  com  a  crítica  de  Rosa  ao  fechamento  da  Assembleia

Constituinte pelos bolcheviques, e à sua invenção de teorias relativas à representação popular e à

criação  de  um  sistema  superior  ao  sufrágio  universal.  Segundo  Pedrosa,  “seu  ataque  [o  de

Luxemburgo]  aos  preconceitos  antidemocráticos  que  passaram  a  desenvolver  os  líderes

revolucionários é de uma atualidade completa (ibid., p. 128)”. Resumindo: para Pedrosa a Revolução

Russa não deve fornecer um modelo pronto de tática revolucionária, ao mesmo tempo em que os

bolcheviques não devem ser adorados como ídolos; os bolcheviques erraram em favorecer a divisão
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individual  e a propriedade privada da terra20,  o que fez a revolução não passar de uma revolução

nacional popular, não atingindo portanto as metas do socialismo; e por último a democracia não deveria

ser suprimida em nome de supostas modalidades superiores de representação popular.

Segundo Isabel Loureiro, a ênfase de Pedrosa quando da sua trajetória pelo Vanguarda

Socialista será  na  “concepção  luxemburguista  do  partido  de  massas”  e  na  “defesa  do  socialismo

democrático como criação autônoma das massas, centrado na autogestão da sociedade em todos os

níveis, a começar pela produção (LOUREIRO, 2001, p. 133)”. Na verdade não se trata exatamente de

uma criação completamente autônoma do proletariado.  No modelo  de Rosa Luxemburgo,  como a

própria Isabel Loureiro esclarece noutro texto, é concebida uma dialética entre partido e massas, mas

com predominância das massas. Escreve Loureiro:

a  consciência  de  classe  é  muito  mais  fruto  da  ação  espontânea  das  massas  que  da
educação do partido. Muito mais, porém não exclusivamente. Os dois polos estão sempre
presentes na análise, como momentos de uma mesma totalidade — as massas elementares,
desorganizadas,  inconscientes  ao  entrarem  espontaneamente  em  ação  criam  respostas
inesperadas  aos  problemas postos pela  conjuntura,  respostas  que nem a teoria,  nem o
partido haviam previsto. Só que o papel do partido, apesar de secundário nesta peça, não
deixa de existir: o partido é de certa maneira o elemento introdutor da razão, é aquele que
detém  a  teoria  sobre  o  desenvolvimento  do  capitalismo  (e  sobre  o  consequente  papel
revolucionário do proletariado) (LOUREIRO, 1997, p. 46).

A própria Rosa Luxemburgo, escrevendo sobre a relação entre as massas proletárias e as

direções partidária e sindical, afirma em Greve de massas, partido e sindicatos:

[...] já é tempo de que a massa operária socialista aprenda a mostrar sua capacidade de

20 Nesse sentido Pedrosa está incorreto, pois como escreve S. A. Smith (2006, p. 117-118) “no interior a revolução varreu
para longe os capitães da terra, os anciãos dos municípios e os policiais dos vilarejos e os substituiu por comitês eleitos
por camponeses.  Em julho estes  eram onipresentes  […].  A revolução assim reduziu  substancialmente o  grau  de
interferência na vida aldeã por autoridades externas e depois de outubro os camponeses associaram este grau sem
precedentes de autogoverno ao poder soviético”. E Daniel Aarão Reis Filho (2007, p. 62) escreve que em 1917 “os
camponeses retomaram o programa de 1905. Queriam terra, toda a terra. Que fosse concedida aos que a trabalhavam,
sob controle dos comitês agrários, em vias de constituição desde março. Parecia disseminar-se a consciência de que,
afinal, chegara o tempo da utopia: uma grande e equitativa distribuição da terra”, e que “uma onda avassaladora do
movimento camponês […] realizou a revolução agrária na prática. O galo vermelho, mais uma vez, cantou forte: as
terras dos proprietários […], da Igreja e as propriedades particulares em geral, até mesmo dos pequenos e médios
proprietários, foram expropriadas. […] O velho sonho igualitarista do camponês russo, afinal, realizava-se. A terra fora
nacionalizada, subtraída ao mercado, não poderia mais ser objeto de compra e venda. Pertencia agora a todos os que
nela trabalhavam, e somente a eles. E deveria ser igualitariamente distribuída, segundo parâmetros fixados unicamente
por cada comitê agrário, e não mais pelo governo ou pelos homens da cidade. Além disso, ficava proibido o trabalho
assalariado. Cada camponês usaria as próprias mãos e seus instrumentos de trabalho, podendo contar, no máximo,
com a ajuda da família (ibid., p. 70)”. E Trotsky escreve que durante a Revolução de 1905 os camponeses destruíam as
sedes dos latifúndios e redigiam “um ‘veredito’ declarando que a partir da primavera seguinte as terras passariam para
a comunidade camponesa. […] comitês locais de camponeses ou ‘irmandades’ eram encarregados de dividir os bens
expropriados  (TROTSKY,  2006)”.  Os  camponeses  portanto  se  apropriavam  das  terras  comunitariamente,  não
individualmente, como afirma Pedrosa.
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decidir  e de agir,  já  é tempo de manifestar  a sua maturidade para períodos de grandes
tarefas e de grandes lutas futuras; nestes períodos é ela, a massa, que será o coro atuante e
a  direção  terá  somente  o  papel  de  “porta-voz”,  de  intérprete  da  vontade  das  massas
(LUXEMBURGO, 2005, p. 333).

É exatamente esse tipo de noção que Pedrosa vai expressar num projeto de manifesto

para uma organização da qual ele fará parte, o Movimento Renovador da UDN. Não tivemos acesso ao

manifesto tal como foi publicado, apenas ao esboço encontrado em meio aos manuscritos do autor.

Fariam parte da comissão de redação desse manifesto Pedrosa, Adauto Lúcio Cardoso, Alceu Amoroso

Lima, Alfredo Lage, Carlos Lacerda, Eduardo Borgerth, Gustavo Corção, Heráclito Sobral Pinto, José

Fernando Carneiro e Marino Bomílcar Besouchet (CORREIO DA MANHÃ, 1947b). Parece no entanto

que foi Pedrosa quem fez o esboço inicial: não só o manuscrito datilografado está repleto de correções

feitas à mão com a caligrafia de Pedrosa como também o texto tem o estilo de Pedrosa. Esse projeto

de manifesto  incluiria  tanto  a questão da espontaneidade da massa e da interação dialética entre

militantes e massa quanto a questão do caráter internacional da luta. Vejamos o que tem a dizer o

manifesto. Em primeiro lugar a negação da questão nacional:

não há, hoje, problemas nacionais; todos se ligam à sorte do homem do mundo; como disse
a voz de um dominicano ilustre de nossos dias: “É preciso agir no plano internacional para
salvar o homem. Trata-se de entrar resolutamente na vida do mundo para transformar-lhe as
instituições; é preciso orientar a revolução das estruturas do mundo inteiro: de outro modo o
nosso esforço será vão” (PEDROSA, 1947?, p. 3).

E então prossegue Pedrosa:

o que estamos assistindo, na verdade, é o fracasso do capitalismo em domesticar as forças
econômicas e colocá-las a serviço do homem. Tanto o capitalismo tradicional, na sua forma
de monopólio e concorrência imperfeita tal como expandiu-se nos Estados Unidos como, na
sua última forma transitória de absorção estatal  absoluta,  na forma coletiva incaica,  que
tomou, na Rússia, após uma revolução violenta e triunfante, não têm forças para organizar o
mundo na decência, no progresso, na liberdade e na harmonia social. [...]  A democracia,
essa pobre democracia esvaecida de nossos dias, para sobreviver terá que descer do alto
dos recintos altissonantes das assembleias políticas e parlamentares para mergulhar até as
raízes sociais, até o barraco onde vegeta o proletário carioca, com a sua família, na miséria e
na promiscuidade; até a oficina da costureira, o tear do operário, o escritório do empregado,
a  usina  do  trabalhador,  a  roça  do  rendeiro,  o  casebre  do  agregado,  a  repartição  do
funcionário, a venda do quitandeiro, o porão escuro do remendão, o trato de lavra do colono,
até, enfim, onde lidam duramente, para ganhar a vida, os pequenos proprietários nos seus
sítios,  os pequenos comerciantes, os pequenos industriais,  toda essa imensa maioria do
povo  brasileiro  cujo  destino  está  profundamente  amarrado  ao  destino  das  liberdades
públicas. A democracia é o mais árduo dos regimes, e para ser viável, exige a competência e
a maturidade de todas essas camadas populares. A vontade da maioria, como quer a ficção
constitucional, não se resume ao voto em dia de eleição. Essa vontade não se criará senão
quando  aquilo  a  que  se  chama  de  “massa”  possa  realmente  exercer  os  seus  direitos
democráticos, não só políticos mas sobretudo sociais. E a capacidade para esse exercício só
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será adquirida se se permitir que ela controle as suas próprias condições de viver e trabalhar,
que  ela  mesma  defenda  os  próprios  interesses  e  se  integre  diretamente  nas  forças  de
produção  que  movem  a  economia  nacional.  A  massa  assalariada  não  poderá  ficar
eternamente de fora da vida interna das empresas, usinas, oficinas, fábricas para as quais
trabalha.  É preciso educá-la,  desde já  para essas tarefas  fundamentais  de controle  das
condições de trabalho, de fiscalização na escrita e contabilidade, de participação na gestão
das  empresas,  a  fim  de  que  os  lucros  das  empresas  se  socializem,  repartidos
equitativamente entre os que delas façam parte, empregados, operários, técnicos, diretores,
e  se desvendem ao exame mais  vasto  das  comunidades consumidoras os  mistérios  do
segredo  comercial.  Só  assim,  essas  empresas  se  poderão  transformar  de  unidades
econômicas  capitalistas  a  funcionar  para  fins  privados  egoístas,  em  verdadeiras
comunidades societárias produzindo para benefício comum (ibid. p. 3-5).

E mais à frente o autor afirma que

o de que se trata, em verdade, é de ir mais ao fundo das coisas: é desenvolver no indivíduo
a consciência democrática; essa consciência, porém, não se aprende apenas nos livros, ou
ouvindo sermões ou discursos. Ela se aprende sobretudo na ação, na prática cotidiana, em
casa ou no trabalho, no bairro ou no clube, no partido ou no campo de futebol, na escola ou
na Igreja, no sindicato ou na diversão, na fazenda, no trem, na cidade ou no campo, por toda
parte onde viva o homem ao lado do homem e para onde o carregam as suas atividades. Ou
a  democracia  desce  até  essas  profundezas  à  procura  do  homem  do  povo,  dos  seus
sentimentos e anseios;  ou saltará,  mais dia  menos dia,  dos trilhos para dar  lugar  a um
regime  totalitário,  em que  o  Estado,  intervindo  em  todos  os  degraus  da  vida  humana,
abocanhará todas as alavancas produtivas, uniformizando não somente as vontades mas
suprimindo  a  autonomia  de  todos  os  grupos  sociais,  da  família  às  universidades,  dos
artesãos  aos  lavradores,  e  acabando  com a  própria  liberdade  de  trabalho,  garantia  de
independência do operário. Com efeito, só pela garantia dessa liberdade e da independência
de sua classe em face do Estado é que o proletariado poderá chegar a elevar-se acima das
condições do salariado a que vive jungido. O resultado será que os técnicos, os burocratas e
políticos militantes do novo regime se apossarão do Estado como sua propriedade privada,
metamorfoseando-se numa nova casta social mais dominante, despótica e onipotente que o
punhado de plutocratas modernos do capitalismo monopolizador. Foi o que se passou na
Rússia, e o que se estava consumando na Alemanha de Hitler, e se realizará, fatalmente,
onde  quer  que  as  liberdades  democráticas  pereçam.  Os  grupos  e  partidos  totalitários,
neofascistas ou comunistas hoje existentes, são os veículos naturais para o advento de um
tal regime e de uma tal “nova ordem social” dessa espécie. O peronismo argentino é um
fenômeno do  gênero,  como o são,  aqui  também,  o  petebismo getuliano,  o  integralismo
encapuçado do PRP, o comunismo de Carlos Prestes e os candidatos passados, futuros ou
latentes a ditador deste país (ibid. p. 6).

A nosso ver a concepção de Pedrosa nesse texto, apesar de continuar internacionalista,

vai  sofrendo uma transformação:  o texto  dirige-se não apenas ao proletariado, como as cartas de

Pedrosa a Xavier quando de sua conversão ao marxismo e os textos produzidos pelo Grupo Comunista

Lenin, dirigindo-se às massas populares em geral. Não se trata de uma menção tão restritiva à massa

operária  quanto a de Rosa Luxemburgo acima,  mas de uma noção mais ampla.  Nos parece que

Pedrosa retomava aqui um raciocínio de Marx e Engels no Manifesto Comunista, quando eles afirmam

que  “as  camadas  inferiores  da  classe  média  de  outrora,  os  pequenos  industriais,  pequenos

comerciantes  e  pessoas  que  possuem  rendas,  artesãos  e  camponeses,  caem  nas  fileiras  do
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proletariado (MARX; ENGELS, s.d., p. 27)”. As massas populares reuniriam portanto os proletários e as

camadas sociais em vias de proletarização: enfim, uma concepção menos restritiva das massas. Seja

como for, há também aí um elemento de espontaneidade típico de Rosa Luxemburgo, quando Pedrosa

menciona que a democracia se aprende sobretudo na ação, na prática cotidiana, o que porém não

elimina o fato de terem de ser elas educadas.

Bernardo (2015, p. 18) afirma que

as  massas  populares  assentam  a  existência,  enquanto  massas,  na  desorganização  da
classe trabalhadora.  A perda de consciência  sociológica da classe trabalhadora e  a  sua
redução a uma entidade meramente econômica é caracterizada, no plano político, por uma
conversão da classe em massas.  [...]  A revolução, entendida como destruição da ordem
capitalista  e sua substituição,  ou tentativa  de substituição,  por  outra  ordem,  é feita  pela
classe trabalhadora. [...] Nas massas os trabalhadores dispõem apenas da individualidade
que lhes foi forjada pelo capitalismo, enquanto na classe cada trabalhador encontra a sua
projeção histórica. E nos elos estruturantes da classe, constituídos pelos mecanismos de
solidariedade, os trabalhadores encontram uma razão de ser oposta à do capitalismo. Se
cada trabalhador vive simultaneamente duas vidas, uma que o insere no capital e outra em
que manifesta o seu descontentamento, isto significa que cada trabalhador oscila entre as
massas e a classe.

Levando isso em conta,  chegamos à conclusão de que a reflexão de Pedrosa já  vai

deixando de centrar-se na classe e vai centrando-se num outro tipo de coletividade. Pensamos que

isso vai facilitar a passagem de Pedrosa do internacionalismo para o nacionalismo. Mas voltemos à

relação de Pedrosa com Rosa Luxemburgo.

Essa relação é importante para que compreendamos também as teses de Pedrosa em A

Opção Imperialista. Trata-se da questão da luta das massas por reformas, que é de fato o cerne da

famosa obra de Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Nessa obra Luxemburgo afirma que

para  a  social-democracia  lutar  dia  a  dia,  no  interior  do próprio  sistema existente,  pelas
reformas, pela melhoria da situação dos trabalhadores, pelas instituições democráticas, é o
único processo de iniciar a luta da classe proletária e de se orientar para o seu objetivo final,
quer dizer:  trabalhar  para conquistar o poder político e abolir  o sistema salarial.  Entre a
reforma social e a revolução, a socialdemocracia vê um elo indissolúvel: a luta pela reforma
social é o meio, a revolução social o fim (LUXEMBURGO).

Luxemburgo concluiria portanto que

reunir  a  grande  massa  popular  polarizada  por  objetivos  situados  para  lá  da  ordem
estabelecida, aliar a luta cotidiana com o projeto grandioso de uma reforma do mundo, é o
problema  que  se  põe  ao  movimento  socialista  e  que  deve  nortear  a  sua  evolução  e
progressão, é o cuidado em evitar  duas escolhas: não deve sacrificar  nem o caráter  do
movimento de massa, nem o objetivo final;  deve evitar simultaneamente fechar-se numa
seita e transformar-se num movimento reformista burguês; tem que se defender, ao mesmo
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tempo, do anarquismo e do oportunismo (LUXEMBURGO).

Noutro texto que expressa opiniões semelhantes, “Os caminhos do socialismo”, publicado

no jornal  Vanguarda Socialista em julho de 1946,  Pedrosa escreveria:  “os caminhos que levam à

emancipação do trabalhador, à transformação do regime capitalista em regime socialista, não podem

ser traçados de antemão por quem quer que seja; é a própria vida que os traça; as próprias condições

objetivas do desenvolvimento é que os abrem (PEDROSA apud LOUREIRO, 2001, p. 133)”. Aprende-

se portanto pela prática, mas é tarefa do partido potencializar o aprendizado.

Max  Shachtman,  companheiro  de  Pedrosa  na  Quarta  Internacional,  formularia  algo

semelhante num artigo intitulado “Left Wing of the Labor Movement? Two Concepts of the Nature and

Role of Stalinism”, publicado em The New International em setembro de 194921. Shachtman afirmaria

que os movimentos de esquerda ou de ultraesquerda teriam uma característica decisiva:

sem  exceção,  cada  um  deles,  em  sua  luta  contra  as  tendências  à  sua  direita,  se
caracterizava pela ênfase na democracia contra a burocracia, nos direitos e na autoatividade
das massas contra a arregimentação e o freio das massas. [...] Luxemburg (Rosa) distinguia-
se como representante da ala esquerda em virtude de sua ênfase na ação espontânea das
massas irrompendo através o conservadorismo institucionalizado da burocracia reformista
(SHACHTMAN apud PEDROSA, 1966c, p. 272).

E Pedrosa concluiria a partir daí que:

o movimento  stalinista  liquidou  quaisquer  veleidades  não  só  de  democracia  interna  nos
partidos e nos sindicatos, como de se permitir às massas qualquer impulso espontaneísta no
sentido  de uma ação revolucionária  por  parte  delas.  Todos  os  movimentos,  para serem
legítimos, tinham que ser organizados e centralizados pelos vértices secretos do Partido,
numa negação do principal lema do marxismo — a emancipação dos trabalhadores será
obra dos próprios trabalhadores. A ascensão da classe operária, que se fazia em nome dos
direitos democráticos que ela ia conquistando, um a um, numa luta de sacrifícios durante
mais de um século, deixou de ser sua obra, para o ser de um punhado de especialistas e
funcionários,  de  burocratas  que  em  nome  dela  decidiam  de  tudo,  sem  consultá-la.  Ao
contrário, mistificando-a. Eis a essência das reformas contrarrevolucionárias da época. Eis aí
porque fascistas e nazistas puderam organizar partidos de estrutura análoga à dos partidos
comunistas e com tais métodos e instrumentos puderam fazer amplas incursões no seio do
movimento operário, com os resultados que se sabe (PEDROSA, 1966c, p. 273).

É justamente pensando na autoatividade das massas na luta por reformas que Pedrosa

vai  chegar ao conceito de “reformas revolucionárias”  por um lado, as reformas resultantes da luta

independente dos trabalhadores, reformas que rompem com o “conservadorismo institucionalizado da

burocracia  reformista”,  e  ao  conceito  de  “reformas  contrarrevolucionárias”  por  outro,  as  reformas

21 Cf. SHACHTMAN.
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conduzidas a partir do Estado. E é com base nesses conceitos que Pedrosa vai interpretar por exemplo

o Golpe de 1964 no Brasil. Mas veremos isso mais detalhadamente adiante.

Apesar  do  acerto  de  contas  contudo  uma  coisa  permanece:  Pedrosa  se  mantém no

campo de oposição ao comunismo pecebista, ou melhor, ao stalinismo.

De acordo com Everaldo de Oliveira Andrade, o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe

prestígio à esquerda stalinista brasileira: o PCB obtinha a legalização, Luís Carlos Prestes saía da

prisão e a vitória do proletariado da União Soviética sobre as “hordas nazistas” “atraía ao stalinismo

setores de massa”, “no que aparentemente representava a via única à revolução socialista (ANDRADE,

2014, p. 345)”. É diante desse quadro que se dá a articulação de militantes socialistas independentes

em torno da USP e do Vanguarda Socialista. Tais militantes, tendo Pedrosa à frente, se esforçam para

apresentar  uma  alternativa  socialista  ao  PCB,  aproximando-se  de  grupos  socialistas  de  diversos

matizes e contrários ao stalinismo (ibid., p. 345), e sendo alvo de “ataques furiosos do então influente e

stalinista PC de Luís Carlos Prestes (MARTINS, 2001, p. 33)”.

Ao mesmo tempo em que atua no campo socialista alternativo ao PCB e na imprensa

independente vinculada a esse campo, Pedrosa também volta a trabalhar em jornais,  inclusive no

jornal de Carlos Lacerda, Tribuna da Imprensa, e mais tarde (em fins dos anos 1950 e nos anos 1960)

naquele jornal que ele tentaria empastelar com a ajuda das massas populares em outubro de 1930, o

Jornal do Brasil. De acordo com Luciano Martins, Pedrosa, “com o fim da Segunda Guerra e do Estado

Novo, [...] pela mão de Niomar Moniz Sodré e de Paulo Bittencourt, a quem conhecera em Nova York,

também expatriados,  entra  para  o  então  prestigioso  Correio  da  Manhã,  no  qual,  além da  crônica

política, cria em seguida a coluna de crítica de arte (ibid.,  p. 33)”. Pedrosa também trabalha em outros

jornais, como O Estado de S. Paulo.

Na verdade, apesar de o grupo de Pedrosa ter como um dos seus principais alvos os

comunistas, Pedrosa chegou à conclusão mais tarde de que o principal  partido com que a classe

trabalhadora se identificava no Brasil era o PTB. No artigo “O partido do gabarito curto”, publicado no

Jornal do Brasil em janeiro de 1960, Pedrosa escreveria que

em certas rodas adiantadas (mas algo aristocráticas) costuma-se não levar a sério a posição
de esquerda daquele Partido. E não o consideram em virtude de suas origens ditatoriais. O
diabo é que a própria classe trabalhadora o identifica,  ou identificou até agora, certo ou
errado, não importa,  como o Partido mais próximo dela.  A inépcia e falta de audácia de
outros movimentos esquerdistas, a falência ideológica e política total do Sr. Prestes e seu
partido, reduzidos a meros rebotalhos do stalinismo, a inatividade e inaptidão dos próprios
partidos  democráticos  mais  radicais,  tudo  concorreu  para  acabar  dando  máscara  senão
fisionomia  trabalhista ao  Partido  que  Vargas  criou  para  ocupar  sua  mão  esquerda
(PEDROSA, 1960c).
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A nosso ver aqui Pedrosa refletia sobre a sua própria experiência nas décadas anteriores

à de  1960,  quando ele  tentava articular  “movimentos esquerdistas”  e  “partidos  democráticos  mais

radicais” sem sucesso. De certa forma temos aqui o próprio Pedrosa analisando retrospectivamente

sua própria trajetória, identificando nos movimentos de esquerda democráticos uma certa inépcia, falta

de audácia, inatividade e inaptidão. Já adiantando um pouco as coisas, talvez isso ajude a explicar por

que Pedrosa entra no terreno do nacionalismo pela porta da esquerda (democrática) depois de ter

criticado o nacionalismo de outra esquerda (a stalinista). Por sua adesão ao movimento de minoria que

cinde  pela  primeira  vez  o  movimento  trotskista,  Pedrosa  se  vê  de  um  lado  excluído  da  Quarta

Internacional22, e por outro lado, ao tentar articular um movimento socialista independente no Brasil, ou

ao menos um movimento democrático radical, Pedrosa depara-se também com a incapacidade de tais

movimentos de porem em xeque o capitalismo. Talvez seja por isso que Pedrosa enxerga num certo

nacionalismo a saída para os impasses vividos pelos trabalhadores e pelas camadas populares do

país. Mas voltaremos a isso adiante.

Com a derrubada de Vargas e o restabelecimento da democracia o grupo do Vanguarda

Socialista defende abertamente a candidatura de Eduardo Gomes, candidato da UDN, que mais tarde

participaria do Golpe de 1964. O Correio da Manhã noticiava em agosto de 1945:

aparece, hoje, nesta capital, onde é editado, o semanário Vanguarda Socialista, publicação
de orientação marxista que se propõe defender um programa de nítido caráter socialista.
Tomando posição no momento político atual, o semanário defende a candidatura de Eduardo
Gomes e combate com veemência as demais correntes que se opõe[m] à democratização do
Brasil,  apesar  de  manter  um  programa  próprio  e  independente  muito  avançado.  Dirige
Vanguarda Socialista o nosso colega Mário Pedrosa [...]. O jornal é editado por um grupo de
intelectuais  e  socialistas  sem  partido,  que  se  propõe  batalhar  pelo  ideal  do  socialismo
marxista e da democracia (VANGUARDA, 1945).

Pedrosa  escreveria  no  Vanguarda  Socialista em agosto  de  1945 que  a  luta  contra  o

fascismo estadonovista perdera

o  caráter  de  luta  revolucionária  de  massa  pelo  poder  para  tomar  a  aparência  de  uma
campanha presidencial. O movimento encabeçado por Eduardo Gomes significa, no jogo das
contradições  sociais,  um  movimento  progressista  no  sentido  político;  representa  uma
conglomeração de elementos sociais diferentes em ação unida contra a ditadura (PEDROSA
apud HECKER, 1998, p. 70).

22 A Internacional Comunista, a Terceira Internacional, é “dissolvida sem cerimônia por Stalin (PEDROSA, 1946b)” em
1943, enquanto que outras iniciativas internacionais fracassam em apresentar uma alternativa global ao capitalismo
globalmente considerado.
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E o grupo de Pedrosa não apenas apoiaria o brigadeiro Eduardo Gomes como também

entraria para a UDN, participando também da ED. Segundo Margarida Luiza de Matos Vieira (2007, p.

173-174),

ao  final  do  Estado  Novo,  aglutinaram-se  oposicionistas  de  diversos  matizes  na  União
Democrática nacional (UDN). Setores da burguesia brasileira mais ligada à parceria com o
capital  externo  dominaram  a  sua  formação  e  sua  história  posterior.  Mas  lideranças  de
esquerda que não concordavam com o trabalhismo do PTB, ou com as opções do PCB,
aproximaram-se  inicialmente  da  UDN.  Na  sua  fundação,  em  7  de  abril  de  1945,  João
Mangabeira  apresentou uma moção,  que foi  aplaudida  em pé,  repudiando  a tomada do
poder  por  meio  de  golpes  [...].  É  uma  grande  ironia  comparar  estes  aplausos  com  a
experiência golpista que a UDN desenvolveu ao longo do tempo, terminando com o de 64,
que acabou com todos os partidos, ela mesma incluída. O núcleo da Esquerda Democrática
formou-se inicialmente no Rio de Janeiro. Os baianos João Mangabeira e Hermes Lima e o
goiano  Domingo  Velasco  entraram  para  a  UDN,  mas  buscaram  marcar  o  espaço  da
diferença com a ED. Mangabeira, com seus 65 anos, aliava um grande conhecimento do
direito  público  à  experiência  parlamentar.  Hermes  unia,  também,  o  direito  público  à
experiência  de  deputado  federal  pela  Bahia.  Velasco  foi  tenente,  tendo  participado  dos
levantes  de  1922  e  1924,  secretário  de  Segurança  e  Assistência  Pública  em  Goiás  e
constituinte em 1934. Ao lado deles estavam escritores, jornalistas, estudantes, como Hugo
Dourado, e professores, como Edgard de Castro Rebelo [...] Paralelamente, organiza-se no
Rio a União Socialista Popular (USP), composta de antigos militantes trotskistas, stalinistas,
ex-stalinistas e muita gente sem partido. Criaram, sob a liderança de Mário Pedrosa, o jornal
Vanguarda Socialista, que [...] foi um centro de ampla discussão dos caminhos da esquerda,
na busca da formação de um partido socialista com viés luxemburguista, voltado para a auto-
emancipação dos trabalhadores. “Posição crítica que pretende desfazer-se tanto da social-
democracia quanto do bolchevismo, seja na variante stalinista, seja na variante trotskista”
[...]. A USP terá pontos em comum com a ED, como o apoio ao brigadeiro Eduardo Gomes,
nas eleições de 1945 para a presidência da República, e a busca de formas democráticas de
mudança social. Mas a convivência no Distrito Federal era muito difícil, fosse pelas críticas
da USP à ED, fosse pelo temor de que a ED fosse instrumentalizada por trotskistas. Em
1948, quando a ED já se tornara Partido Socialista Brasileiro, a USP se desfez, entrou para o
PSB e passou para este último o jornal Vanguarda Socialista. Já em São Paulo, socialistas
independentes formaram a União Democrática Socialista (UDS), composta de estudantes e
intelectuais que participaram da resistência ao Estado Novo, como Antonio Candido e Paulo
Emílio  Sales  Gomes,  antigos  militantes  do  PSB  de  1932,  como  Azis  Simão  e  Febus
Gikovate, núcleos de metalúrgicos e do movimento negro.

A aproximação da  UDS com a ED acabou levando ao  afastamento  de  um grupo  de

metalúrgicos,  que  considerou  a  aproximação  um  “compromisso  pequeno-burguês”,  apesar  de

lideranças da UTG (União dos Trabalhadores Gráficos), como o já mencionado João da Costa Pimenta,

companheiro de Pedrosa, apoiarem a ED paulista (ibid.,  p. 175).

Segundo o testemunho de Antonio Candido (2001, p. 15),

quando se fundou a Esquerda Democrática, em agosto de 1945, entraram para ela grupos e
pessoas  de  vários  matizes,  desde  liberais  socializantes  e  antigos  tenentistas  até  ex-
trotskistas,  não  faltando  simpatizantes  do stalinismo,  além de  socialistas  independentes,
como o meu grupo. A certa altura, os integrantes do Vanguarda Socialista quiseram também
incorporar-se. Nós, de São Paulo, manifestamos pleno acordo, mas houve resistências no
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Rio, onde a influência stalinista era acentuada. Apesar das reservas, eles acabaram não
apenas  entrando,  como  o  seu  jornal  se  tornou  órgão  da  seção  carioca,  que  não  tinha
conseguido ter um periódico, ao contrário de São Paulo, onde fundamos e mantivemos a
Folha Socialista. Pouco depois, em 1947, a Esquerda Democrática passou a denominar-se
Partido  Socialista  Brasileiro,  por  cessão  dos  socialistas  remanescentes  pelos  quais  fora
fundado em 1933.

Candido  menciona  uma atmosfera  de  desconfiança  envolvendo Pedrosa  e  seu  grupo

(ibid.,  p. 15). O contraste entre o núcleo carioca e o paulista da ED delimitaria as duas tendências

principais dentro do Partido Socialista Brasileiro (PSB):

no  Rio,  a  liderança  fica  com políticos  de  experiência  parlamentar,  juristas  de  profissão,
formados na escola do socialismo trabalhista inglês de [Harold J.] Lasky. Há poucas ligações
com o movimento  sindical  e  muitas  restrições  aos  grupos  de  origem trotskista,  como a
Vanguarda  Socialista.  No  grupo  paulista,  a  direção  política  está  com  professores  e
estudantes sem experiência parlamentar, mas com prática de agitação política. Formaram
seu pensamento numa escola de marxismo não dogmático, anti-stalinista. Ligaram-se com
lideranças  sindicais  independentes  do  PCB  ou  PTB.  Eram  abertos  ao  diálogo  com  os
trotskistas ou ex-trotskistas, trabalhando em comum com a Vanguarda Socialista. Admiravam
também os anarquistas (VIEIRA, 2007, p. 175).

Quando da apresentação da candidatura de Eduardo Gomes, tanto a ED quanto a USP

apresentam um conjunto de reivindicações ao brigadeiro como condição para o apoio ao candidato.

Pedrosa fará parte da comissão da USP que entregará pessoalmente a carta de reivindicações da

organização a Eduardo Gomes. Segundo o Correio da Manhã, em notícia publicada em junho de 1945,

o major-brigadeiro, após tomar conhecimento dos itens apresentados, em nome da citada
organização [a USP], declarou que os mesmos já faziam parte de seu programa, tendo o
prazer de afirmar que, se no terreno político a sua bandeira era a da democracia mais ampla,
com as liberdades garantidas para todas as correntes de esquerda, no campo social os seus
pontos de vista  iam além do mínimo apresentado (AS ESQUERDAS INDEPENDENTES,
1945)23.

O programa apresentado pela USP era o seguinte:

nesta hora em que todas as forças democráticas se reúnem num movimento popular a fim de
combater  pela  democratização  do  país  e  contra  o  regime  totalitário  que  nos  oprime,
estabelecendo o “clima” necessário para que sejam respeitadas as liberdades públicas, e o
povo trabalhador possa lutar,  livremente, por suas reivindicações econômicas, políticas e
sociais,  a  União  Socialista  Popular,  fiel  a  seu  manifesto  convocatório,  já  amplamente
divulgado, se prontifica a apoiar o brigadeiro Eduardo Gomes, marchando em Frente Única
com todas as forças que estão a seu lado, na base dos seguintes princípios:
I - Revogação da carta de 1937 e elaboração de uma constituição amplamente democrática
que  garanta  o  regime  representativo  através  do  sufrágio  universal,  direto,  secreto  e
proporcional;

23 Algo parece ter mudado a partir de 1964, e a “democracia mais ampla” foi substituída pela ditadura militar.
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II  -  liberdade  de  pensamento  pela  palavra  escrita,  falada  e  irradiada;  liberdade  de
organização partidária e cultural, de reunião e de cátedra;
III - autonomia sindical e direito de greve;
IV - dissolução do Tribunal de segurança, do DNI, do DASP e revogação de todas as leis de
opressão;
V - medidas contra a carestia de vida e a adoção da escala móvel dos salários;
VI - abolição do imposto sindical obrigatório e da contribuição obrigatória à LBA;
VII - liberdade de cultos [...];
VIII - ensino gratuito em todos os graus;
IX  -  ampliação  e  aperfeiçoamento  da  legislação  trabalhista,  escoimando-a  dos  seus
caracteres fascistas;
X - combate à inflação pela supressão dos impostos sobre gêneros de primeira necessidade,
medicamentos e vestuário,  e instrumentos de trabalho manual  indispensáveis  às classes
média e trabalhadora;
XI - incidência do imposto sobre a renda a partir da fixação do mínimo de subsistência em
30.000 cruzeiros e 10.00 cruzeiros para a esposa. Isenção da taxa adicional de 10% para os
solteiros (ibid.).

Todas as reivindicações têm um caráter nitidamente democrático e proletário. O programa

apresentado pela ED era semelhante em alguns pontos:

entendemos que o fascismo foi,  nos últimos anos, a expressão extrema da ideologia da
direita, e que a política desenvolvida por ele teve dois objetivos principais — destruir,  na
ordem política, as liberdades populares e salvar, na ordem econômica, o regime capitalista
periclitante, opondo-se a toda e qualquer forma de socialismo puro; entendendo que, com
esse duplo objetivo, procurou utilizar o poder do Estado na supressão de todas as liberdades
e na escravização do trabalho e da inteligência; entendendo que, em repulsa à ideologia
fascista,  há  em  toda  parte  e  particularmente,  em  nosso  país,  um  anseio  popular  pela
restauração da ordem democrática, traduzida pela reconstituição do Estado de Direito, sobre
bases que representem, na ordem social, libertação da opressão econômica e da opressão
política, a Esquerda Democrática hipoteca seu apoio à candidatura Eduardo Gomes na base
dos princípios, que se seguem, como o mínimo de seu programa político:
a) regime representativo, de origem popular, através do sufrágio universal, direto e secreto, e
representação proporcional;
b)  liberdade  de  manifestação  de  pensamento  pela  palavra  escrita,  falada  e  irradiada;
liberdade de organização partidária, liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade
de cátedra;
c) liberdade de crença e de cultos, não podendo nenhum deles ter relações de dependência
ou aliança com o governo da União ou dos Estados [...];
d) autonomia sindical e direito de greve;
e) reconhecimento de que a propriedade tem, antes de tudo, uma função social e não deve
ser utilizada contra o interesse coletivo;
f) proteção do trabalho sob todas as suas formas, com ampliação e aperfeiçoamento da
legislação vigente;
g) gratuidade do ensino público em todos os graus e organização da escola pública primária
não só como órgão de instrução, mas também de assistência social à infância;
h) organização da economia agrária mediante elevação do nível de vida do trabalhador rural,
e a adoção de medidas de assistência técnica e financeira protetoras do agricultor, de modo
que o libertem progressivamente do intermediário;
i) industrialização e reforçamento das forças produtivas do país;
j)  supressão  ou  redução  de  qualquer  imposto  sobre  gêneros  alimentícios  de  primeira
necessidade,  medicamentos,  vestuário  indispensável  às classes médias e  pobres,  assim
como  sobre  os  instrumentos  manuais  de  trabalho  do  operário  ou  do  trabalhador  rural,
inclusive do pequeno agricultor;
k)  isenção  do  imposto  de  renda  até  um mínimo correspondente  à  manutenção  de uma
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existência digna e eficiente, tomada como padrão a vida da classe média (ibid.).

À  diferença  do  programa  da  USP  o  programa  da  ED  contém  alguns  elementos

característicos de projetos políticos supraclassistas, a começar pelo direito de propriedade exercido

consoante sua “função social”, passando pelo “reforçamento das forças produtivas do país”, chegando

por fim à reivindicação de melhoria do padrão de vida da classe média. O programa da USP defende a

democracia  como  condição  para  que  “o  povo  trabalhador  possa  lutar,  livremente,  por  suas

reivindicações econômicas, políticas e sociais”. É um programa de reformas destinadas a promover as

lutas dos trabalhadores, conservando estas lutas autonomia perante o Estado. O programa da ED já é

por outro lado um programa supraclassista, que reconhece a possibilidade de exercício da propriedade

privada consoante sua “função social”, algo que o programa da USP não faz, e que inclui em meio a

reformas destinadas a agradar a todas as classes sociais a promoção da industrialização e o reforço

das forças produtivas do país.  Que impacto o contato com um grupo social  como a ED teria nas

reflexões de Pedrosa?

Meses  depois,  em  agosto  de  1945,  a  ED  lançaria  um  manifesto  que  reafirmaria  as

mesmas características essenciais: nesse manifesto a ED se definia como “democrática” por defender

o regime representativo,  liberdade de pensamento,  crença e culto,  autonomia sindical  e direito  de

greve; e “de esquerda” por sustentar que “a propriedade tem, antes de tudo uma função social, não

devendo ser utilizada contra o interesse coletivo” e por defender um programa de “reforma econômica,

inclusive uma gradual  e progressiva socialização dos meios de produção (VIEIRA, 2007,  p.  176)”.

Obedecendo a perspectiva de agradar a todos os grupos sociais,  a ED (e depois o PSB) atua no

sentido da defesa da autonomia sindical, promovendo a criação (na sequência do Congresso Sindical

Nacional  de  agosto  de  1945)  da  Confederação  dos  Trabalhadores  Brasileiros  (CTB),  que  sendo

fechada pelo governo não conseguiu alterar substancialmente a estrutura sindical (ibid.,  p. 176). E

atua também na defesa dos mandatos dos parlamentares comunistas (ibid.,  p. 176-177), declarando

que

apesar das profundas divergências com os comunistas,  responsáveis  pelo  mau uso das
liberdades  democráticas,  tanto  aqui  como  em  outros  países,  os  socialistas  visam,  na
presente oportunidade, apenas ao governo, solapador da Constituição, protestando pois com
toda a veemência,  contra  os atentados à  liberdade de manifestação política,  bem como
contra a cassação dos mandatos conferidos pelo  povo aos representantes comunistas e
concita o povo à luta sem tréguas contra todos os inimigos da liberdade e do socialismo
(apud VIEIRA, 2007, p. 177).

O manifesto convocatório da USP por outro lado publicado meses antes no  Correio da
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Manhã, em abril de 1945, trazia um programa nitidamente proletário e democrático:

após  uma  reunião  de  numerosos  representantes  de  agrupamentos  esquerdistas  e
trabalhistas, realizada nesta capital, ficou constituída a União Socialista Popular, que terá
caráter provisório, servindo de base para a organização de um órgão político nitidamente
socialista, o qual espera contar com o concurso de todas as forças socialmente conscientes
da coletividade brasileira.
[...]
Manifesto Convocatório
A Comissão de Organização,  no transcurso dos trabalhos,  redigiu  e aprovou o seguinte
Manifesto Convocatório:
A “União Socialista Popular” constituirá expressão transitória de uma organização partidária
de nome idêntico e cuja fundação se dará logo depois da publicação do Código Eleitoral.
O fim imediato da União, até o surgimento definitivo do Partido Socialista, é de propugnar,
ardorosa  e  construtivamente,  pelas  reivindicações  fundamentais  do  Homem e  das  suas
liberdades.
[...]
O desfalque verificado no patrimônio dos povos cultos pela predominância do Fascismo e de
suas várias  modalidades  políticas,  de tanta  repercussão  mortífera  no mundo,  impõe-nos
decidida e permanentemente reação contra os inspiradores e artífices daqueles regimes,
calcados, estruturados em instintos vesânicos e brutais. Esse trabalho destruidor não podem
nem deve  deter-se,  nem retrair-se,  nem fatigar-se,  até  a  extirpação  total  e  definitiva  da
diátese avassaladora do organismo social.
Os itens  ora  transcritos representam algumas reivindicações imediatas do futuro  Partido
Socialista Popular, cuja contestatura ideológica e programática será ulteriormente elaborada
por ocasião de sua função integrando as legítimas aspirações contemporâneas de todo o
proletariado brasileiro, do campo e da cidade.
Programa
1) Governo Provisório  Democrático,  para proceder à eleição da Assembleia  Constituinte,
eleita por voto direto, secreto, proporcional, de todos os maiores de 18 anos, de ambos os
sexos, analfabetos ou não, inclusive soldados e marinheiros, e residentes no país há mais de
dez anos.
2) Revogação imediata da Constituição de 1937 e todas as leis constitucionais do  Estado
Novo.
4) Anistia ampla e imediata para todos os crimes políticos e conexos, com a reintegração dos
funcionários civis e militares afastados dos seus cargos ilegitimamente.
5)  Anistia  para  os  sindicalizados  em  atraso  de  contribuições  e  reingresso  de  todos  os
eliminados, afastados ou impossibilitados de comparecimento por motivos antifascistas.
6)  Reconhecimento  do  Direito  de  greve,  liberdade  sindical,  dissolução  dos  Órgãos
controladores  do  Ministério  do  Trabalho  e  Polícia  Política  e  constituição  de  Juntas
governativas eleitas democraticamente pelos sindicalizados.
7)  Liberdade  de  crença,  de  cátedra,  de  organização  partidária,  cultural,  de  reunião,  de
pensamento, escrito e oral.
8) Combate aos preconceitos raciais.
9) Dissolução da Polícia Política, da Polícia Especial, das Polícias Privadas das Empresas da
Juventude Brasileira, da Recreação Operária, do Departamento dos Serviços Públicos, do
Tribunal de Segurança e dos Departamentos de Imprensa e Propaganda em todo o Brasil.
10) Participação dos trabalhadores nos lucros de quaisquer Empresas, agrárias, comerciais
ou industriais,  bem como na administração das mesmas,  como garantia  e complemento
daquela medida.
11) Luta contra os “trusts” e “cartéis”.
12) Abolição dos impostos indiretos especialmente sobre gêneros alimentícios e vestuário.
13) Divórcio.
14) Ensino leigo e gratuito em todos os graus.
15) Nacionalização e distribuição de terras, garantindo-se a pequena propriedade agrária,
com obrigação do auxílio do Estado.
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16) Eleição imediata, pelos associados, dos Presidentes e Conselhos Fiscais dos Institutos e
Caixas  de Pensões  e Aposentadorias,  e  constituição,  pelos Sindicatos,  de Comissão de
inquérito,  para  apurar  inversões  dos  fundos  dos  mesmos Institutos  e  Caixas  e  elaborar
planos de aplicação das reservas em benefício exclusivo dos associados.
17)  Constituição,  pelos  Sindicatos  de  trabalhadores,  de  uma  Comissão  de  atuários  e
especialistas para elaboração da reforma de toda a Legislação Trabalhista, escoimando-a
dos traços fascistas e antidemocráticos, adotando instância única para Justiça do Trabalho,
destituindo o Presidente do Conselho Nacional do Trabalho e promovendo a revisão geral
dos quadros de Juízes e vogais.
18)  Suspensão imediata  dos descontos pagos pelos Empregados aos Institutos,  Caixas,
Legião  Brasileira  de  Assistência,  ficando  a  assistência  e  a  previdência  sociais
exclusivamente a cargo do Estado e dos Empregadores.
19) Aumento de 30% em todos os salários, com adoção de uma escala móvel, com aumento
igual à elevação do custo de vida.
20) Salário igual para trabalhado igual, independente de idade e sexo.
21) Extinção da carteira profissional e substituição dela por documentos sindicais.
22) Redemocratização do júri, com ampliação de sua ação ao julgamento dos crimes contra
o povo.
23) Reforma da Legislação penam em bases democráticas.
24) Retificação imediata dos Códigos Civil e Comercial, com supressão das restrições neles
existentes no tocante aos direitos das mulheres.
25) Autonomia do Distrito Federal (PARA A FORMAÇÃO, 1945).

Entre esse manifesto de abril de 1945 e o programa apresentado a Eduardo Gomes em

junho de 1945 a USP lançaria outro manifesto, de maio de 1945 (mais precisamente de 1 de maio de

1945),  no  qual  seria  defendida  uma  união  supraclassista  e  pluripartidária  temporária  contra  a

permanência de Vargas no poder, bem como contra a continuidade da existência das instituições do

Estado Novo. O manifesto começa da seguinte forma:

o povo trabalhador do Brasil assiste neste momento a passagem tumultuosa de uma das
horas mais decisivas da história política do país. O chamado “Estado Novo” cambaleia sob
os golpes da reação popular despertada. Debilitada pela crise econômica e financeira, que
não soube nem prever nem evitar, e pelo triunfo das Nações Unidas contra as potências do
eixo, a ditadura policialesca de Getúlio Vargas cede terreno ante a pressão das massas
populares que se levantam. O aparelho de repressão ainda está de pé. As polícias especiais
não somente estão intactas mas aumentam constantemente de efetivos, com suas armas
polidas, novinhas em folha, de prontidão, à espera de um sinal do ditador para entrar em
ação. O DIP e o Tribunal de Segurança, com toda sua infâmia em ordem, estão apenas à
espera de um sinal do ditador para recomeçar suas atividades. Todas as leis fascistas da
ditadura estão em vigor; a qualquer hora do dia ou da noite o cidadão poderá ter sua casa
varejada,  seus moradores levados para as enxovias,  tanto  pela polícia oficial  como pela
política  privada da família  dinástica.  A volta  de uma hora para outra  da censura é  uma
ameaça que paira constantemente sobre os jornais independentes. A imprensa do interior do
Brasil está sob meia censura, ou sob censura integral. Nunca a profissão de jornalista foi
mais arriscada do que agora, por estes vastos sertões, sem garantias, a que foi reduzido o
país.  A camorra  ditatorial  tem  agora  uma  lista  completa  de  todos  os  seus  adversários
militantes: para isso serviu a liberdade provisória ou, por outra, o estado de repressão em
férias que se recolheu,  momentaneamente, a ditadura.  O rádio é ainda, praticamente, o
monopólio da demagogia Getuliana. A pena de morte que o “bondoso” ditador, violando uma
generosa  tradição  brasileira,  introduziu  no  país  contra  os  adversários  políticos,  não  foi
alterada de uma vírgula. Finalmente, o Ato Adicional é exatamente o que o seu nome indica:
um adendo ao fascismo do Estado Novo. Em vez de suprimi-lo, reforçou-o, dando-lhes uns
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viso de coisa legítima e uns retoques para que fique mais ou gosto do dia. Para fingir que o
governo  fascista  pensa  realmente  em  restaurar  o  regime  Constitucional  representativo,
promete  o  “Código  Eleitoral”.  Mas  isto  não  passa  de  papel  prateado  cobrindo  a  nudez
hedionda da ditadura. O povo não quer legalizar o Estado Novo, nem mesmo aperfeiçoado
pelo ato adicional. Ele não faz diferença entre um ditador de fato e um ditador legal. Eleição,
sob uma constituição fascista, como a de 1937, é tapeação. Significa perpetuar o despotismo
atual, com Getúlio ou sem Getúlio, com Dutra ou sem ele. Quem quer que fosse “eleito”, de
acordo  com  o  tal  Ato  Adicional,  seria  eleito  não  presidente  da  República  mas  Ditador.
Continuar, entretanto, mesmo depois de uma “eleição” com ditadura, é precisamente o que
querem os ditatoriais, a serviço da camarilha de magnatas, açambarcadores e negocistas. O
plano dos Simonsens, Mattarazzos, Lodis & Cia, é muito simples: fazer com a ditadura não
desapareça, que o novo “Presidente eleito”  goze de todos os poderes ditatoriais de que
goza,  atualmente, Getúlio  Vargas. Os crimes da camarilha Getulitária precisam continuar
impunes.  Os  roubos  e  assaltos  aos  cofres  públicos  e  à  bolsa  do  povo  precisam  ser
encobertos. Os açambarcadores, os monopolizadores, os negocistas, os especuladores, os
“controladores”  incontrolados da economia popular,  os aproveitadores da guerra  [...]  não
podem viver senão da exploração e da miséria populares, da corrupção administrativa, dos
abusos  do  poder.  Essa  gente  tem  tanto  horror  à  liberdade  e  à  democracia,  como  os
morcegos têm da luz (MANIFESTO, 1945).

A partir  daí  passa  o  texto  a  tecer  comentários  sobre  a  situação  econômica  do  país.

Segundo o manifesto, as forças produtivas estariam estagnadas, ao mesmo tempo em que a inflação

estaria explorando “todas as classes” em proveito de uns poucos privilegiados. A queda do preço das

exportações  estaria  abalando  a  economia  nacional,  gerando  carestia  e  desemprego.  Tudo  isso

concorreria para um levante das massas populares, ao que o governo responderia com o aparelho de

repressão ainda intacto do Estado Novo. Vejamos o que diz o manifesto:

[...] A inflação consome todas as forças vivas da Nação; ela é uma bomba insaciável que
suga a carne e o sangue, o trabalho e as poupanças de milhões e milhões de brasileiros de
todas as classes, em proveito de meia dúzia de privilegiados enriquecidos numa noite. As
forças produtivas do Brasil não progrediram com a guerra. O que aumentou foram os preços
das matérias primas consumidas pelas necessidades da guerra.  O parque industrial  está
caindo  em  pedaços.  Os  transportes  ameaçam  parar.  A lavoura,  já  desorganizada  pela
concorrência da alta dos preços das matérias primas de exportação, fraciona-se, parcelada,
pela falta de transportes, definha porque não há adubos nem fertilizantes, morre asfixiada
pelos controles e coordenações ditatoriais. O problema alimentício do povo agrava-se de dia
para dia.  A destruição do rebanho nacional  é alarmante. O Brasil  vive do que consome,
esclerosado na sua capacidade produtora. Sob o reino de Getúlio, é hoje um país desnutrido,
descalcificado,  desaparelhado  de  tudo,  à  míngua  dos  produtos  e  artigos  mais
imprescindíveis  ao  seu  desenvolvimento  econômico.  A guitarra  governamental  de  fazer
dinheiro terá que parar. A queda dos preços das matérias primas de exportação, ao fim da
guerra, abalará a economia nacional, enquanto que a permanência da alta dos artigos de
primeira necessidade, e a míngua do pão e da carne, agravarão as condições de miséria, em
que  vivem  as  suas  classes  trabalhadoras,  das  cidades  como  dos  campos.  A máquina
industrial resfolegante chegará à beira da deflação como um animal exausto à beira de um
poço. A deflação cortará, como uma foice implacável, a florada enganosa da especulação e
da  prosperidade  de  lantejoulas.  [...]  O  desemprego  fará  sua  aparição  no  ato  final.  O
descontentamento das massas terá então, chegado a um grau insuportável. O mecanismo
de repressão fascista ainda hoje intacto, será, nesse momento, de utilidade incomparável na
mão do novo ditador “eleito” pela Constituição de 1937, seja Dutra ou o próprio Getúlio. [...]
E, se for preciso, o “Congresso” saído do bojo fascista da Carta de 1937, já impotente de
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nascença, terá que escolher entre o suicídio e a capitulação (ibid.).

Diante desse quadro cabe a todos os liberais e esquerdistas a luta pela democratização

do país e pela supressão das instituições legadas pelo Estado Novo. Além do mais, urge que tais

instituições sejam desfeitas de uma só vez. O movimento deve ser pacífico, não golpista, e deve ser o

mais massivo e o mais aberto possível, sem sectarismos, reunindo “todas as tendências progressistas”.

Vejamos:

a democratização do país é a grande tarefa de todas as correntes liberais e esquerdistas do
Brasil.  Todas as camadas da população precisam ser mobilizadas ativamente na luta por
essa democratização. [...] A luta pela supressão de todas estas monstruosidades fascistas,
que são a armadura mesma do Estado Novo, não pode ser feita parceladamente, item por
item, assim como quem faz uma viagem de trem de subúrbio, e vai parando de estação em
estação. A situação do Brasil é grave demais para permitir tamanhas delongas. Para esta
luta em prol dos direitos democráticos do povo brasileiro, a União Socialista Popular concita
todos os grupos, todas as tendências progressistas e de esquerda do Brasil, sem distinção
de  partidos,  sem  sectarismo,  a  se  reunirem  em  uma  ação  comum  imediata,  e  a  não
descansarem  enquanto  não  tenhamos  conseguido  liquidar,  até  às  suas  últimas
consequências, o golpe fascista de 1937. A política que preconizamos não é uma política de
golpe, mas de resistência democrática ao golpismo em permanência, que é a continuação do
ditador Estadonovista. Contra o golpismo dele que prepara na sombra o bote traiçoeiro, só
há um recurso — é mobilizarmos as massas num formidável movimento pacífico, ao lado de
Eduardo Gomes, pela liquidação do Estado Novo, pela revogação da Constituição de 1937
[...] (ibid.).

A depender do trecho acima poderíamos concluir que a perspectiva classista já vinha se

atenuando no interior do grupo de Pedrosa desde essa época. No entanto a conclusão do texto aponta

para outro  rumo, deixando claro  que essa espécie  de “união nacional”  contra  o  “getulismo”  é  um

expediente temporário, a ser superado quando do restabelecimento pleno da democracia por meio de

uma Assembleia Constituinte. A partir de então a defesa do programa proletário da USP prosseguiria

em separado. Vejamos:

então terá soado a hora da convocação de uma Assembleia Constituinte soberana, e da
marcha, enfim, de todas as forças democráticas e esquerdistas do país para as urnas, cada
qual com a sua bandeira e o seu programa. A União Socialista Popular desfraldará, então,
sobre a cabeça das massas trabalhadoras do Brasil a bandeira das esperanças humanas, a
bandeira do socialismo (ibid.).

Sobre isso é preciso fazer um comentário. Já vimos que Pedrosa e Xavier afirmavam não

confiar na burguesia constitucionalista para a realização das reivindicações democráticas anos antes.

Agora Pedrosa está justamente se aproximando da burguesia constitucionalista em nome da derrota do

fascismo.  É claro que Pedrosa pensava se estar  diante de uma situação em que a sociedade se
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repartia em dois grandes campos, o dos defensores da democracia e o dos defensores da ditadura, e

na verdade havia razões para tanto, já que vivia na sequência do Estado Novo sob o regime repressivo

de Dutra, e já que posteriormente eram lideranças antes vinculadas ao Estado Novo (Kubitschek e

Goulart  por  exemplo),  e  até  o  próprio  Vargas,  que  se  projetavam  como  lideranças  de  grande

popularidade no sistema democrático. Mas parecia haver um consenso entre os partidários de Vargas

da necessidade de  atuar  sob  o sistema democrático,  enquanto  que  é  entre  os  constitucionalistas

liberais com quem vai Pedrosa se aliar que surgem articulações golpistas.

Vimos  no  trecho  acima  que  o  grupo  de  Pedrosa  considerava  essa  aproximação

circunstancial, mas não é o que de fato ocorre, pois o grupo de Pedrosa acaba entrando para a ED e

consequentemente para a UDN. Terá sido por que o “getulismo” não fora derrotado? Seria necessário

portanto prosseguir uma estratégia de reunião das forças progressistas para o combate o “getulismo”?

Será por isso que Pedrosa vai abandonando um discurso centrado na autonomia política da classe

trabalhadora em prol de um discurso centrado na congregação de todas as forças democráticas contra

o “getulismo”? Aparentemente sim,  pois  Pedrosa manteria  a opinião de que os representantes da

tradição política de Vargas permaneciam no poder, mesmo depois da morte do líder fascista, como

veremos mais à frente. Mas voltemos agora à relação entre USP e ED. Ela não se daria sem conflitos.

O ingresso da USP na ED esbarraria por exemplo numa resistência justificada em termos nacionalistas,

e seria o próprio Pedrosa a criticá-la.

Antes  porém de analisarmos esse conflito,  é  preciso levar  em conta o que diz  Maria

Victoria Benevides no livro A UDN e o udenismo sobre a relação entre ED e UDN. Segundo a autora

(BENEVIDES, p. 16), “a Esquerda Democrática não pode ser confundida com uma facção ou uma ala

dissidente da UDN, como geralmente acontece. A ED nunca pertenceu à UDN, isto é, como grupo

organicamente integrado ao partido, mas apenas se compôs com ela, para consolidar a frente única de

oposição à ditadura”. Apesar disso porém Pedrosa vai ser membro da UDN e a ponte para isso era a

ED, pois como já vimos Pedrosa vai escrever junto com outros líderes udenistas um manifesto de um

movimento que era uma tendência interna da UDN, o Movimento Renovador da UDN. Aliás é por meio

do Movimento Renovador que Jânio Quadros terá ligações com Pedrosa, pois como afirma Benevides

Jânio  Quadros  contava  com  o  apoio  dos  lacerdistas  e  do  movimento  renovador,  que  comporá

futuramente o grupo conhecido como Bossa Nova (ibid., p. 79). Além do mais, outra ponte de Pedrosa

para  o  nacionalismo  será  o  ingresso  na  ED  de  militares  de  linha  nacionalista,  como  Felicíssimo

Cardoso (ibid., p. 18-19). Voltemos porém aos conflitos iniciais entre Pedrosa e a ED.

Em  maio  de  1946  Pedrosa  publicaria  uma  “Carta  aberta  à  Comissão  Nacional  da
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Esquerda Democrática”. Essa carta era uma resposta a críticas ao  Vanguarda Socialista veiculadas

numa nota pública da Comissão Nacional da ED. A nota criticava o grupo de Pedrosa por este ter

republicado  documentos  da  ED,  que  segundo  Pedrosa  já  haviam  sido  dados  a  público  (teses

apresentadas à Convenção da ED pela delegação de São Paulo, um projeto de programa também

apresentado  pela  mesma  delegação  e  os  estatutos  aprovados  pela  Convenção).  O  Vanguarda

Socialista, segundo Pedrosa, estaria sendo censurado por fazer “objeções às modificações de redação

com  que  o  documento  foi  aprovado  pela  Convenção  (PEDROSA,  1946a)”.  Pedrosa  responde:

“pensávamos, com essa publicação, ter cooperado para a mais rápida divulgação das ideias, programa

e estatutos do novo partido, facilitando-lhe assim o trabalho de recrutamento e propaganda”, o que

interessaria ao Vanguarda Socialista, “na [...] qualidade de órgão marxista dedicado à defesa da causa

socialista no Brasil (id. Ibid.)”.

Na nota em questão, segundo Pedrosa, a Comissão Nacional da ED afirmava que a ED

seria um “partido popular de orientação socialista”, mas um partido “exclusivamente brasileiro, e por

isso mesmo sem nenhuma ligação com qualquer agrupamento internacional ou que tenha por mira

sustentar dissídios de correntes políticas internacionais (ibid.)”. Pedrosa retruca que “o caráter vago

dessa declaração tem [...] um certo odor de policialismo, sobretudo nessa hora em que a reação se

arreganha para combater  ideologias ‘exóticas’,  como já se diz,  sob o pretexto  de fechar o Partido

Comunista  dadas  as  suas  ligações  ‘internacionais’  (ibid.)”.  Pedrosa  afirma  que  nesse  sentido  a

Comissão Nacional  da ED convergia com o jornal  O Popular,  órgão do Partido da Representação

Popular, o partido integralista sucedâneo da AIB, que denunciava “os tentáculos do polvo comunista no

Brasil (ibid.)”.

E continua:

gostaríamos que a Comissão Nacional dissesse claramente a que agrupamento internacional
estamos ligados, não porque consideremos um tal fato um crime, sobretudo nessa era em
que o internacionalismo supera o nacionalismo político ou o mundo inevitavelmente voará
pelos ares sob as explosões atômicas. Evidentemente, nós temos uma série de ligações
internacionais.  Recebemos  jornais,  revistas,  colaboração  e  correspondência  de  muitos
países da América e da Europa. Transcrevemos, nas nossas colunas, regularmente, artigos
e documentos de caráter marxista e socialista de toda parte [...] (ibid.).

E afirma ainda:

o mundo inteiro  segue,  hoje,  através  dos  telegramas da  imprensa  diária,  os  esforços  e
démarches  que  os  socialistas  europeus  vêm  fazendo  para  reconstruir  a  Internacional
Socialista, desfeita pela guerra e pelo triunfo fascista totalitário na Europa. Por toda parte os
socialistas  do  mundo procuram se  encontrar  de  novo,  estender  as  mãos por  cima das
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fronteiras,  para  restaurar  a  solidariedade  universal  desfeita  pela  vaga  reacionária  e
supernacionalista  da  era  contrarrevolucionária,  da  era  reacionária  que  terminou  com  a
derrota das potências do Eixo. É o próprio instinto de salvação da humanidade que em parte
move  os  socialistas  dos  principais  países  do  mundo  a  procurar  reatar  os  laços  de
solidariedade  universal.  Dessa  espécie  de  solidariedade  internacional,  desse
internacionalismo em prol da própria civilização humana, não nos afastaremos. É por ele que
não identificamos os interesses econômicos e, por que não dizer, “imperialistas” das grandes
potências,  sem  distinção  de  nenhuma,  interesses  ditados  por  um  monstruoso  egoísmo
nacionalista,  dos reais  interesses das massas humanas [...].  As rivalidades imperialistas,
rivalidades nacionalistas [...] é que vem trazendo o mundo ao abismo de uma nova guerra.
[...]  Vanguarda  Socialista,  desde  o  seu  primeiro  número,  vem  proclamando  a  sua
independência de qualquer filiação partidária, sua completa autonomia em face de qualquer
organização política, quer nacional quer estrangeira. [...] (ibid.).

E continua: “no Brasil temo-nos batido, desde o nosso primeiro número, pela formação de

um  partido  socialista  independente.  [...]  Desde  o  nosso  primeiro  número,  no  artigo  Diretivas,

afirmávamos  que  para  V.  S.  [Vanguarda  Socialista]  se  tratava  de  superar  as  velhas  correntes  e

dissidências do movimento socialista proletário internacional (ibid.)”. Pedrosa revelava ainda que para o

Vanguarda  Socialista “todas  as  lutas  fracionais  do  passado”  haviam  sido  “superadas  pelos

acontecimentos”, inclusive a tentativa de Leon Trotsky de “transportar para o ocidente a formidável

experiência do bolchevismo russo (ibid.)”. E prosseguia: “em todos os países da Europa, o choque

entre o socialismo democrático e o comunismo autoritário se dá todos os dias (ibid.)”.

Por fim,  declarando que o  Vanguarda Socialista concordava com os estatutos da ED,

Pedrosa finaliza:

com isso assinamos o nosso pedido de admissão para a Esquerda Democrática, fiados na
validez dos estatutos aprovados, os quais nos dão inclusive o direito de apelar caso o nosso
ingresso  seja  recusado.  [...]  A  Esquerda  Democrática  [...]  não  pertence  aos  srs.  João
Mangabeira, Domingos Velasco ou Alceu Marinho do Rego, ou mesmo à Comissão Nacional.
Ela pertence aos socialistas do Brasil (ibid.).

Os esforços pela formação de uma nova internacional mencionados por Pedrosa são os

da Conferência Socialista Internacional. Pedrosa mais tarde, em fevereiro de 1947, publicaria um artigo

intitulado “A Conferência Socialista de Antuérpia”. Nesse artigo ele criticaria a oposição por parte das

delegações da Hungria, da Polônia e da Tchecoslováquia à entrada do partido socialista alemão na

Organização  Socialista  Internacional  (OSI).  Segundo  Pedrosa,  tais  delegações  eram simpáticas  à

União Soviética, “uma grande potência” que, “apoiando-se sobre os partidos comunistas do mundo

inteiro, ensaia esmagar a democracia (PEDROSA, 1947)”. Para Pedrosa, caberia aos socialistas do

mundo  inteiro  ir  “em  socorro  dos  camaradas  alemães”,  pois  estes  tinham  uma  posição  crítica

relativamente  ao  nacionalismo  germânico,  enquanto  que  “os  comunistas  alemães  jogam  com  os
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sentimentos e ressentimentos do povo alemão, e com um nacionalismo virulento (ibid.)”. Ao mesmo

tempo  os  socialistas  alemães  eram  a  favor  da  democracia,  enquanto  que  os  comunistas  e  os

socialistas  pró-União  Soviética  dentro  da  OSI  apoiavam  ou  simpatizavam  com  uma  potência

antidemocrática. É interessante notar, pois, que Pedrosa ligava o nacionalismo comunista germânico

ao Estado soviético, postando ambos no campo antidemocrático, enquanto que o campo democrático

da Alemanha seria ao mesmo tempo democrático e avesso ao nacionalismo. Pedrosa colocava do

outro  lado  das  barricadas  o  comunismo  antidemocrático  e  nacionalista  (e  seus  simpatizantes),

enquanto que do lado dos trabalhadores estariam os socialistas internacionalistas.

Voltando à questão do  apoio  a  Eduardo  Gomes,  o  PSR, que se manteve  na Quarta

Internacional, “criticou, nas páginas de Vanguarda Socialista, a posição do grupo de Pedrosa, [...] no

sentido de apoiar a candidatura presidencial de Eduardo Gomes (o PSR defendia uma candidatura de

classe ou o voto nulo) (COGGIOLA, 2003, p. 256)”. Pedrosa e seu grupo no entanto estavam primeiro

interessados em derrotar o fascismo, para depois partir para uma política de classe. Pelo menos esse

parece ser o tom da atuação do grupo num breve espaço de tempo (maio de 1945) entre o surgimento

da USP e a apresentação do seu programa a Eduardo Gomes, sendo que nesta última ocasião o

programa apresentado é nitidamente um programa de classe.  Seja como for,  a ordem do dia é o

combate ao “queremismo” e à perspectiva “totalitária” do PCB.

Num  artigo  publicado  no  Correio  da  Manhã  em  julho  de  1945,  intitulado  “Métodos

marxistas e métodos totalitários”, Pedrosa dizia que Prestes, “na sua estratégia e na sua tática, fere de

frente os sentimentos democráticos do povo, não os levando em conta quando adota uma atitude que

implica num governo de coalizão, de confiança ou de colaboração com o Ditador (PEDROSA, 1945b)”.

Ao mesmo tempo Pedrosa reafirma a perspectiva da luta de classes: no mesmo texto ele censura

Prestes por “de público, afirmar [...] que a luta de classes desapareceu (ibid.)”. E continua: “a política

que faz Prestes é diferente: e se baseia em métodos que vai buscar em arsenais estranhos ao campo

socialista. [...]  O fato é que ele vem agora pregar a colaboração de classes, e não traz uma linha

sequer de análise e elaboração teórica em abono desse radical revisionismo que pressupõem suas

afirmações e atitudes. [...] A miséria ideológica [...] (ibid.)”. E a certa altura afirma:

quando  as  massas  se  veem  encurraladas  a  uma  tal  contingência,  deixam  de  ser  o
proletariado organizado, isto é, enquadrado por suas organizações próprias, e seus partidos,
enobrecido por um alto sentimento de coesão social forjada precisamente na luta por sua
própria emancipação, e tornada consciente pelo marxismo; e se transformam numa plebe
informe que aclama os gladiadores, segue os histriões, ulula diante do balcão dos “duces”,
cai em transe ao avistar o führer carismático. Se todos os meios fossem bons para mobilizar
as  massas,  então  a  luta  contra  o  nazismo,  contra  o  fascismo,  contra  o  integralismo,  o
getulismo perderia a sua razão de ser. A superioridade da política marxista — seu alto grau
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civilizador — está em que não faz “uso” das massas; [...] sua imagem da revolução não é
mais um tribuno domando uma multidão hirsuta e delirante, nem um chefe aureolado pelos
esplendores da cenografia moderna e os reflexos fantásticos dos holofotes e da luz neon, a
ditar ordens ao povo submisso e hipnotizado. Mas é a marcha ordenada de proletários que
não  perderam a  consciência  social,  senhores  da  própria  personalidade  cientes  de  seus
objetivos. O marxismo não apela para o ímpeto das multidões do momento, no intuito de
resolver os graves problemas que se apresentam: apela para os trabalhadores organizados,
independentes e disciplinados por si mesmos. Não haverá, aliás, socialismo real enquanto as
massas trabalhadoras não chegarem a este grau de consciência e de organização (ibid.).

Além da colaboração de classes, identificada como “método totalitário” do PCB, Pedrosa

apresentaria ainda outros elementos. Num artigo intitulado “Iniciação totalitária”, publicado no Correio

da  Manhã em agosto  de  1945,  Pedrosa  faria  uma análise  psicológica  do  totalitarismo comunista,

recorrendo inclusive a argumentos de discípulos de Freud:

o “militante” comunista ou socialista nem sempre é marxista, ou não o é necessariamente.
Tomados individualmente, muitos deles não são “revolucionários” por serem marxistas; são
“marxistas” por serem revolucionários. O que os impele à política é o sentimento de rebelião
contra a autoridade, qualquer que ela seja. Isso é comum entre intelectuais desclassificados,
isto é, trânsfugas de classe, jovens pequeno-burgueses inadaptados. Socialmente isolados,
anseiam, como Hitler, a serem enquadrados em algo de mais sólido, e correm a imergir num
organismo total que os absorve. Submetem-se quase gostosamente a uma direção invisível,
ou onipotente e inapelável, e dessa submissão tiram satisfação e orgulho. Entre eles não
poucos se tornam chefes, e então encontram a oportunidade de “realizar-se” projetando no
campo mais vasto e externo da política as reações de uma personalidade instável, movida
por mecanismos complicados que nada têm a ver com o marxismo ou o comunismo. Na
realidade,  jamais se guiam pela  análise  “científica”  que supõem haver feito  da situação.
Prevalece nos grupos formados por  elementos dessa ordem uma tremenda coesão que
provém não da clareza “científica” dos objetivos visados, mas é dada pelo móbil interno que
os tange, o qual por uma dialética compreensível, acaba convergindo para o endeusamento
de uma autoridade à parte, inerente ao próprio grupo confundido afinal com a “causa”. [...] É
sob este  ângulo  que certos discípulos  de  Freud  interpretam a dominação  que exerce o
dirigente sobre as massas; para eles tratar-se-ia de uma identificação deste com a imagem
paterna. O chefe ou líder é o protetor e guia, o “paizinho”, epíteto que muito antes de ser
aplicado, entre nós, a dom Getúlio, era já na Rússia aposto à pessoa sagrada dos seus
czares. Desta forma, o dirigente reencarnaria o herói nacional, o “cavaleiro”, uma espécie de
divindade. O fascismo explorou ao máximo o fenômeno (e infelizmente, o bolchevismo pós-
revolucionário). O chefe fascista seria o tipo mais representativo do pai, conjugando numa só
pessoa a proteção e a autoridade supremas. A aberração fascista teria assim analogias com
o das religiões primitivas, sobretudo no cuidado de desviar os perigos do ódio em relação ao
pai, transferindo-o para fora, contra deuses estrangeiros — que são as divindades do mal.
São  inimigos  que  não  pertencem  à  tribo;  todos  os  que  não  são  “integralistas”  são
“comunistas”; todos os que não são “comunistas” são “trotskistas”, e assim por diante. Para
fascistas e nazistas, os demônios eram os judeus e os "marxistas"; para Prestes são os que
ele  chama  de  "trotskistas".  O  ódio  é  deliberadamente  açulado  contra  os  demônios
personificados, ao passo que o amor exalça a divindade da tribo, isto é,  no nosso caso
crioulo, os chefes do partido (“Stalin, nossa felicidade”... “Prestes, nosso Cavaleiro”...). Esta
forma de adulação e adoração para com os dirigentes era estranha e incompatível com o
bolchevismo da época de Lenin.  Os marxistas escapam a tal  endeusamento, a tamanha
exaltação da autoridade, porque para Marx é imperativo que se olhe de frente a realidade, e,
sempre, em qualquer circunstância, diga-se “o que há” ou “o que é”. [...] Nem é por outro
motivo que o materialismo dialético é, em suma, o implacável bisturi com que se rasgam os
véus das ideologias alienantes (PEDROSA, 1945b).
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Pedrosa convergia nesse momento, usando parcialmente as mesmas expressões, com

Carlos Lacerda. Ambos aliás, como já vimos, participaram de um mesmo movimento, o Movimento

Renovador  da  UDN.  Lacerda  porém  tinha  um  discurso  já  nacionalista,  enquanto  que  Pedrosa

mantinha-se crítico ao nacionalismo.

Num artigo  intitulado  “Uma Conferência  Democrática”,  publicado  em janeiro  de  1947,

escreveria Lacerda:

nós combateremos o comunismo à moda democrática [...] O nosso dever, hoje, é ativar a
organização e a unificação dos democratas que pensam assim.  [...]  Temos uma política
própria, de inspiração cristã, de natureza social, de objetivos nacionais. Temos, desde já,
unida  no  mesmo  pensamento,  uma  grande  parcela  do  povo.  Entendamo-nos  fora  dos
comunistas e  dos repulsivos  “simpatizantes”  e  também fora  dos que falam em salvar  a
civilização  cristã  pensando  no  general  Dutra.  Cumpre  aos  chefes  dos  agrupamentos
democráticos convocar, para o mais cedo possível, a Conferência Democrática (LACERDA,
1947d).

E noutro  artigo,  intitulado “Ou reage ou não existe”,  publicado em fevereiro  de 1947,

Lacerda opunha a união de forças entre Getúlio Vargas e Luís Carlos Prestes  — apresentada como

uma união de forças “totalitárias” — à nação. Afirmava Lacerda: “estamos com uma nação em ruínas e

um povo amargurado. Temos de reagir — ou não existiremos (LACERDA, 1947c)”. E se referindo a

Vargas e Prestes clamava: “tomara que nos livremos dos dois (ibid.)”.

E noutro artigo ainda, intitulado “Nem agitação nem intriga”, publicado em dezembro de

1947, Lacerda acusa o Estado soviético de promover agitações comunistas no Brasil “para reforçar,

com a intranquilidade no continente, a posição na Rússia”, concluindo:

ou os democratas dizem  não  às manobras comunistas para envolvê-los,  cortando desse
modo as esperanças que  nutrem os seus  agitadores,  as  quais  consistem em pretender
contaminar todo o país com a sua ira,  — ou esta Nação convulsa e inepta não poderá
recusar-se à intervenção de suas forças armadas, mais uma vez, ainda uma vez, sempre
uma vez, na sua história acidentada e frustra (LACERDA, 1947a).

Lacerda convergia com Pedrosa no plano do discurso (na crítica ao comunismo), mas

unificava elementos de caráter claramente nacionalista nesse discurso. Para Lacerda o comunismo

projeta-se da Rússia, os comunistas são agentes a serviço da Rússia: tal como os comunistas, Lacerda

deslocava as lutas entre grupos sociais para o quadro da geopolítica. E o próprio Pedrosa faria a

mesma coisa mais à frente (por enquanto ele se limita a identificar convergências de interesses entre

burocracia soviética e burocracia pecebista, mas mais à frente ele vai inserir, por exemplo em A Opção
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Imperialista, as lutas sociais num quadro geopolítico).

Compreende-se por aí a tese de João Bernardo de que nos choques entre práticas ou

instituições de distintas origens sociais tais práticas ou instituições partilham aspectos de práticas. Da

mesma forma que os comunistas projetavam as lutas entre grupos sociais num quadro geopolítico,

aqueles que pretendiam postar-se como alternativa política ao comunismo — tanto à esquerda quanto

à direita — entravam na mesma dinâmica. Mas vejamos outros exemplos da perspectiva de Lacerda,

companheiro de Pedrosa nessa época.

Num artigo intitulado “O Movimento Renovador e a reforma social”, publicado por Lacerda

no Correio da Manhã em novembro de 1947, Lacerda questionava: “o Brasil chegará a compreender

que não pode viver sem uma consciência?”, respondendo

porque realmente temos vivido sem uma consciência nítida e, sobretudo permanente acerca
da  nossa  existência  nacional.  Em  alguns  momentos  em  certas  comunidades  essa
consciência tem despertado nos brasileiros como um lampejo, uma antecipação e com os
melhores mas fugazes resultados, logo ameaçados pela desorientação e pelo cansaço. A
continuidade da vida cívica, esta não existe, pela simples razão de que somos brasileiros
somente a intervalos [...]. [...] Urge uma campanha pra despertar a vocação democrática e
valorizar a virtude cívica no país. [...] Uma tomada de consciência envolve todos os homens,
de todas as correntes democráticas, na mesma finalidade e no mesmo esforço. [...] É com
esse propósito que agora se aprofunda e se espraia o Movimento Renovador (LACERDA,
1947b).

Noutro artigo, intitulado “Falta ao Brasil uma política”, publicado no Correio da Manhã em

fevereiro de 1948, Lacerda recomenda uma aliança do Brasil com os países do Oriente que

enfrentam ou deverão enfrentar problemas muito semelhantes aos nossos. A racionalização
da produção agrícola, a formação de uma base industrial, o levantamento do nível cultural do
povo, a melhoria de seu padrão sanitário são problemas que tanto afetam o Brasil como, por
exemplo, o Egito. [...] Países, portanto, de problemas semelhantes, devem conhecer-se e
unir-se (LACERDA, 1948).

Aqui Lacerda anteciparia a perspectiva terceiro-mundista de Pedrosa.

Ao  mesmo  tempo  em  que  Pedrosa  (e  Lacerda)  apontam  o  caráter  “totalitário”  do

comunismo nos anos 1940, Pedrosa critica o nacionalismo, como numa entrevista dada ao Diário da

Noite em abril  de 1946. Nessa entrevista Pedrosa voltaria a caracterizar o PCB como organização

totalitária, dizendo que

é preciso primeiro que tudo caracterizar o Partido Comunista. Este partido, de organização e
métodos totalitários, histórica e politicamente não representa os interesses do proletariado
brasileiro. Ele é o termo de um processo de degenerescência desde que a revolução russa
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não pôde desenvolver-se no sentido do socialismo, em virtude de ter fracassado na Europa a
revolução proletária por que esperou Lenine ao terminar da primeira grande guerra mundial
(PEDROSA, 1946b).

Em seguida Pedrosa criticaria a nacionalização da Revolução Russa:

Lenine não esperava instituir o socialismo na Rússia, limitando-se apenas aos recursos da
própria Rússia e aos esforços exclusivos do povo russo. Os bolcheviques tomaram o poder
na  velha  Rússia  czarista  enquanto  esperavam  pelo  triunfo  da  revolução  socialista  na
Alemanha ou em algum grande país adiantado na Europa. [...] A revolução que era proletária
e socialista nas aspirações do pequeno proletariado industrial  das raras grandes cidades
russas e na ideologia e cultura dos chefes da revolução, educados no marxismo ocidental, —
a revolução isolada em vez de ser a chama que incendiou a Europa proletária e socialista
refluiu para dentro das fronteiras russas e desceu a ser um movimento puramente nacional,
mais semelhante à grande revolução francesa (ibid.).

E continua:

os chefes internacionalistas da revolução russa sentiram também o isolamento. Nessa época
nasceu precisamente o primeiro movimento nacionalista, reflexo das limitações puramente
nacionais do camponês russo. O proletariado, que até então era a classe senão dirigente,
porque ainda era muito atrasado para isso, mas privilegiada, começou pouco a pouco a ser
destituído desses privilégios em favor dos interesses mais burgueses das outras camadas da
população.  Foi  assim  que  nasceu  a  teoria  do  socialismo  num  só  país,  a  primeira
manifestação de nacionalismo saída das fileiras revolucionárias. Dessa concepção resultou a
primeira grande divergência que separou os líderes da revolução e levou Trotsky e os outros
verdadeiros internacionalistas a serem apeados do poder,  e depois,  no correr  dos anos,
impiedosamente destruídos. Na ausência de uma burguesia industrial  como nos grandes
países capitalistas e em face da incapacidade do proletariado para assumir, de acordo com a
doutrina,  a direção do Estado,  uma burocracia  surgiu  para fazer  a  vez dessa burguesia
nacional que nos países altamente desenvolvidos do ocidente tinha as rédeas do poder e da
economia nacional. A Rússia pouco a pouco se foi transformando numa grande potência de
caráter nacionalista. A nacionalização da propriedade trouxe a dominação da burocracia e o
absolutismo estatal. A Internacional Comunista, que nascera em 1919 de um punhado de
frementes e sinceros revolucionários que vieram de todos os cantos do mundo, através das
maiores dificuldades e arriscando a vida, atraídos simplesmente pela chama do idealismo
revolucionário  que  brilhava  em  Moscou,  sofreu  também  o  mesmo  processo  de
degenerescência política e ideológica. Todos os líderes e todos os grupos de comunistas
independentes que nas horas difíceis da revolução, quando esta era caluniada por toda parte
e os Clemenceaus e Churchills ainda tinham veleidade de afogá-la no berço, esses também
perderam a influência, foram afastados, derrotados e também destruídos como os grandes
chefes  internacionalistas  russos.  No  lugar  deles,  vieram novas  camadas  de  arrivistas  e
adesistas, cuja maior virtude consistia em obedecer cegamente sem criticar as ordem e as
diretrizes dos burocratas do Kremlin (ibid.).

Ora, para Pedrosa o PCB postava-se no campo oposto justamente por articular por um

lado o apoio a Getúlio Vargas, e por outro a proposta de uma “União Nacional” pós-Conferência da

Mantiqueira  de 1943.  A perspectiva do PCB era então a de recompor a aliança com a burguesia

nacional. Essa orientação, proposta por Fernando de Lacerda, nada mais era, segundo Pedro Roberto
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Ferreira, “do que a reposição da Frente Popular [...] (FERREIRA, 1999, p. 181)”. Essa frente incluiria o

“bloco das quatro classes — proletariado, campesinato, pequena-burguesia e burguesia progressista

(ibid.,  p. 181)”. Numa entrevista a Diretrizes em 1943 Fernando de Lacerda afirmaria que

o dever de um comunista brasileiro — na grave hora histórica que atravessa a humanidade e
nossa querida pátria, não se deve tratar de recompor quaisquer espécies de organismos
ilegais... e sim cerrar fileiras do lado do povo e do governo Vargas, para ajudá-los a reforçar
a política de participação ativa do Brasil no esmagamento total das hordas eixistas e sua
miserável  quinta-coluna.  Devemos  ajudar  o  governo  a  organizar  a  defesa  nacional,  a
organizar a liquidação das quintas colunas, a organizar a União Nacional (LACERDA apud
FERREIRA, 1999, p. 181).

Pode-se pensar que se tratava de um expediente temporário, ditado pela contingência da

Segunda Guerra Mundial e da necessidade de enfrentamento ao Eixo, já que Vargas teria finalmente

entrado na guerra ao lado dos aliados, mas “mesmo depois da derrota do fascismo na guerra, os

comunistas brasileiros continuaram lutando pela união nacional de todas as classes (FERREIRA, 1999,

p. 184)”. Para os comunistas a revolução democrática ainda não havia sido completada e a proposta

de União Nacional deveria prosseguir. Prestes afirmaria numa obra de 1947 intitulada Problemas atuais

da democracia que

precisamos enfrentar com coragem e resolver com decisão os problemas fundamentais da
revolução democrático-burguesa — democrática em sua forma de governo e burguesa pelo
conteúdo econômico, — pois na falta de solução de tais problema está a causa principal e
fundamental  de  todo  o  nosso  atraso  econômico,  político  e  social.  Não  será  possível  a
consolidação  e  o  desenvolvimento  do  regime  democrático  sem  liquidar  as  formas
semifeudais de propriedade e de exploração no campo, nem se pode falar de progresso
econômico sem desenvolver harmonicamente a indústria e a agricultura na base do aumento
da  produção  e  da  ampliação  do  mercado  interno,  consequência  por  sua  vez  de  um
melhoramento substancial  nas  condições de  vida e  de trabalho da classe  operária,  das
grandes massas trabalhadoras do campo e do povo em geral.  Nas condições atuais  do
mundo e de nossa terra nenhum plano de industrialização será realizável sem a simultânea
ampliação do mercado interno (PRESTES apud FERREIRA, 1999, p. 182)24.

Percebe-se  aí,  no  discurso  do  líder  pecebista,  a  articulação  do  marxismo  das  forças

produtivas com o nacionalismo e a colaboração de classes. Tudo em nome da melhoria das condições

de vida das massas populares e dos trabalhadores, é claro. Pedrosa seria apanhado na mesma teia no

futuro, mesmo que com certas nuances. O nacionalismo de Pedrosa não era certamente o de Prestes,

mas  não  deixava  de  propor  em  essência  certa  colaboração  de  classes  como  condição  para  o

desenvolvimento das forças produtivas e como condição para a melhoria das condições de vida das

massas populares e dos trabalhadores brasileiros. No entanto estamos ainda nos anos 1940 e Pedrosa

24 Cf. também PRESTES.
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é ainda um autêntico internacionalista. Aliás é curioso que Prestes pensasse nos anos 1940 que o

Brasil tinha ainda “formas semifeudais de propriedade e de exploração no campo”, ao passo que nos

anos 1930 Pedrosa e Xavier afirmavam que “o capitalismo penetrou todo o Brasil, transformando as

bases econômicas mais retardatárias (PEDROSA; XAVIER, 1987, p. 72)” durante a Primeira República.

Enquanto  um via  na  incompletude  da  revolução  burguesa  uma justificativa  para  a  conciliação  de

classes, outros demandavam já a “instauração da ditadura proletária (ibid.,  p. 81)”.

Pedro Roberto Ferreira assim caracteriza o projeto de União Nacional pecebista:

a  chamada  por  um  governo  popular  revolucionário  simbolizando  a  revolução  popular,
comporta um único sujeito — as massas. Sendo que esse conceito de massas dilui todos os
sujeitos sociais. E por quê? Dado principalmente à concepção dos comunistas que, agora,
não interpretam mais o conflito social através das lutas de classe (FERREIRA, 1999, p. 181).

Para Ferreira,  com isso o PCB levava a um “esvaziamento”  do conceito de revolução

social (ibid.,  p. 183).

Novas críticas ao nacionalismo seriam feitas em março de 1948, dois meses antes da

dissolução da USP. Pedrosa faria uma conferência no auditório da Associação Brasileira de Imprensa

intitulada “Destinos da Europa: os socialistas e o Plano Marshall”. Essa conferência seria publicada no

Correio da Manhã, e segundo a reportagem do jornal teria sido patrocinada pelo Movimento Renovador

da UDN e pelo Vanguarda Socialista, contando ainda com a presença de Sobral Pinto, Hermes Lima e

outros representantes do PSB.

Nessa conferência Pedrosa criticava a “tentativa de repor em funcionamento economias,

mais do que nunca independentes, em termos nacionais”, apontando o “vício” que minava “todas as

iniciativas de recuperação: é que elas são realizadas sob ângulo puramente nacional  (DESTINOS,

1948)”. Pedrosa opõe-se a uma “‘planificação’ em bases nacionais, de que provém o racionamento da

escassez,  o  regime  permanente  de  medidas  de  emergência,  um  decréscimo  continuado  da

produtividade”, planificação esta que “tem quase exclusivamente o objetivo político de reforçar o poder

do Estado, não se aplicando como uma técnica econômica visando a utilizar plenamente os recursos

do  mundo,  livre  de  entraves  e  obstáculos  políticos  (ibid.)”.  E  Pedrosa  afirmava  ainda  que  o

nacionalismo “determina a tendência para a autossuficiência, com sacrifício das populações, pois não

tende  à  melhor  distribuição  das  forças  do  trabalho  nas  regiões  e  países  onde  elas  sejam  mais

retribuidoras (ibid.)”.

Contra o nacionalismo o autor propõe que os Estados europeus ponham “limites às suas

soberanias”:
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o de que precisam é um comitê de planificações, com poderes para distribuir as matérias-
primas e o carvão disponíveis, para fins produtivos e de acordo com as necessidades de
inversões. Precisam de uma comissão de compras europeia, precisam criar um banco como
uma  clearing house para o intercâmbio de mercadorias. E enfim, como objetivo central do
banco,  chegar  a  uma moeda comum.  Os remédios  terão  de ser  de  âmbito  continental,
porque não se podem restringir aos limites estreitos de uma nação europeia (ibid.).

E questiona “que forças poderão empreender tal programa e impô-lo à consideração, não

somente das nações europeias, mas principalmente da Rússia e dos Estados Unidos?”, respondendo

que

somente os elementos progressistas e democráticos da Europa, dispostos a derrubar não só
as tradições rotineiras do nacionalismo como vencer, organizando um amplo movimento de
opinião, as forças contrárias: os plutocratas carcomidos da Europa, instrumentos hoje em dia
da  plutocracia  americana,  e  os  comunistas,  que  defendem um nacionalismo anacrônico
(ibid.).

Assim, entre o “nacionalismo anacrônico” dos comunistas e os interesses da “plutocracia”,

Pedrosa acenava para uma terceira via, saudando ao final da conferência a iniciativa do “Bureau de

Ligação e Informações da Internacional Socialista, que propôs fosse convocada para o mês corrente

uma conferência de Partidos Socialistas dos países participantes do Plano Marshall  constituindo a

convocação o maior passo até agora dado para a unificação da Europa (ibid.)”.

Esse continentalismo no entanto depois se desdobrará na defesa de uniões continentais

de países subdesenvolvidos contra o imperialismo, como veremos.

Enfim, Pedrosa tentava demarcar um espaço em que propostas alternativas de esquerda

pudessem desafiar a atuação do PCB. O problema é que nem os comunistas teriam sucesso nem o

grupo de socialistas independentes reunidos em torno de Pedrosa. O desfecho dos acontecimentos

aponta para outro rumo. O brigadeiro Eduardo Gomes é derrotado primeiro por Eurico Gaspar Dutra,

candidato  do  PSD,  e  depois  pelo  próprio  Vargas,  candidato  pelo  PTB.  E  do  ponto  de  vista  dos

comunistas outra decepção: o partido é posto na ilegalidade e condenado a ter de fornecer uma base

social popular para governos de que não participava. Já no governo Dutra o partido torna-se uma

organização ilegal.

Em maio de 1947 “o Tribunal Superior Eleitoral julga procedentes as acusações contra o

PCB, que representava a quarta maior organização partidária do país, e em decisão de três votos

contra dois, declara a sua ilegalidade e o cancelamento do seu registro eleitoral (A HISTÓRIA)”. No

mesmo mês  “o  ministro  da  Justiça  e  Negócios  Interiores,  Benedito  Costa  Neto  [...],  determina  o
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encerramento das atividades do referido partido e mandar lacrar todas as suas sedes. Desencadeia-se

uma forte repressão contra os núcleos comunistas existentes no Brasil (ibid.)”. Em outubro do mesmo

ano o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Mais tarde, em janeiro de 1948, os

mandatos dos comunistas são cassados. E em maio de 1949 o Supremo Tribunal Federal julga um

mandado de segurança contra a cassação dos mandatos dos parlamentares do PCB, indeferindo-o por

unanimidade (ibid.).

Mesmo antes da cassação do registro do PCB, no próprio processo de elaboração da

nova constituição, as esquerdas em geral — incluindo o PCB — eram reprimidas. Segundo Felipe

Demier,

[...]  a Carta de 1946 foi elaborada enquanto o aparelho de Estado tratava de, por meios
“excepcionais” [...], garantir a “democracia” que se dizia estar em construção: “Enquanto se
desenrolava  o  trabalho  da  Constituinte,  houve  censura  a  rádio,  suspensão  de  jornal,
intervenção em sindicatos, repressão policial a manifestações de trabalhadores e invasão de
dependências de partido político, com prisão de alguns de seus membros”. [...] O binômio
“repressão-reformas”  continuaria  como  o  pilar  da  política  estatal  em  relação  aos
trabalhadores, mas a dosagem dos elementos seria visivelmente alterada em relação ao
Estado Novo, sem, entretanto, chegar a ser invertida (DEMIER, 2013, p. 184-185).

Em 1948 a ED rompe com a UDN e se torna o PSB. A USP então se desfaz e passa o

Vanguarda Socialista para as mãos do PSB. Esse fato é noticiado no jornal Correio da Manhã em maio

de 1948. Diz a notícia:

os membros do grupo editor de “Vanguarda Socialista”,  semanário dirigido pelo jornalista
Mário Pedrosa, inscrevendo-se nos quadros militantes do Partido Socialista Brasileiro [...],
doaram “Vanguarda  Socialista”  ao  PSB,  formulando  neste  sentido  declaração  pública.  A
propósito, o jornalista Mário Pedrosa recebeu do sr. Domingos Velasco, secretário geral do
PSB, a seguinte carta: “Rio de Janeiro, 3 de Maio de 1948. Prezado companheiro Mário
Pedrosa. — Diretor de ‘Vanguarda Socialista’. — Tenho o prazer de informar que a Comissão
Executiva Nacional, ciente da declaração que fez o grupo editor de ‘Vanguarda Socialista’,
em seu número de 1º de maio corrente, vem agradecer, por seu intermédio, a doação do
mesmo jornal ao nosso Partido e declarar que a aceita, havendo designado os companheiros
Bayard  Boiteux  e  Domingos  Velasco  para  se  entenderem  a  respeito  com  o  prezado
companheiro. Cumpre-me ainda informar que a CNE [Comissão Nacional Executiva] teve na
mais alta conta o gesto do grupo editor de ‘Vanguarda Socialista’, que bem demonstra o seu
alto espírito de compreensão partidário — Saudações (DOADO, 1948)”.

A entrada da USP no PSB parece ser uma das chaves para a compreensão da virada

nacionalista de Pedrosa, pois o PSB se destacaria por sua atuação parlamentar nacionalista. Segundo

Margarida Luiza de Matos Vieira,

uma participação importante do PSB foi  na luta  nacionalista.  A campanha “O Petróleo é
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Nosso” teve seu início na reação do deputado federal pelo PSB Hermes Lima, em nome de
seu partido, ao anteprojeto de definição da política petrolífera, enviado pelo presidente Dutra
ao Congresso. Ele apontava o perigo dos “trustes petrolíferos” [...]. A Comissão Nacional do
PSB orientou a bancada para que “combata intransigentemente o projeto,  defendendo a
solução do monopólio estatal”  [...].  Coincidentemente, em 1947 o presidente da UNE era
Roberto Gusmão, do PSB. Junto com militares nacionalistas fundaram, em 1948, o Centro
de Estudos e Defesa do Petróleo e desenvolveram um projeto que se definia pelo monopólio
estatal da extração e do refino (VIEIRA, 2007, p. 178-179).

É certo que o partido se preocupava com a possibilidade de transformação da campanha

pela nacionalização do petróleo num “movimento demagógico, de conteúdo nacionalista chauvinista”,

enfatizando que o partido era contra a entrega das jazidas petrolíferas aos trustes estrangeiros não por

serem estrangeiros mas por serem trustes, e que o partido queria que o monopólio estatal viesse

combinado com a participação dos trabalhadores na direção das empresas estatais (ibid.,  p. 179), mas

a luta  pela  nacionalização  do  petróleo  tornava-se  um campo de  convergência  entre  a  direita  e  a

esquerda.

Da luta contra a entrega de recursos naturais aos trustes estrangeiros — não porque eram

trustes  estrangeiros  mas  porque  eram  trustes,  e  combinada  à  participação  dos  trabalhadores  na

direção das empresas estatais — poder-se-ia mais facilmente transitar para a luta contra a entrega de

recursos naturais aos trustes estrangeiros porque eram estrangeiros, e sem necessariamente enfatizar

a  indispensabilidade  da  participação  dos  trabalhadores  na  direção  das  empresas  estatais.  Foi

exatamente isso o que fez Pedrosa, como veremos adiante, no caso da obstinada luta de Pedrosa

contra a entrega do tório brasileiro aos Estados Unidos. Mas esgotemos primeiro a questão do PSB.

O partido vai participar ainda das campanhas de Jânio Quadros para a prefeitura de São

Paulo  e  para  o  governo  estadual,  e  no  mandato  de  Quadros  membros  do  PSB  assumirão

responsabilidades:  Fúlvio  Abramo  seria  diretor  de  Abastecimento,  João  Caetano  Alvares  Jr.  seria

secretário de Obras, Alípio Corrêa Neto seria secretário de Higiene e Wilson Coury Rahal seria diretor

da CMTC, a companhia metropolitana responsável pelo transporte coletivo (ibid.,  p. 181). O partido se

divide  a  partir  de  1954,  quando  Quadros  se  candidata  a  governador:  uma  parcela  defendia  o

crescimento por meio da representação no parlamento e no executivo, enquanto que outra defendia o

crescimento por meio da organização dos trabalhadores (ibid.,  p. 181). Venceu a primeira tendência,

mas o partido romperia com o janismo em 1960, quando decide pelo apoio à candidatura do marechal

Lott depois de intensa luta interna (ibid.,  p. 181).

Segundo Manolo, “o envolvimento do PSB com Jânio Quadros fez o partido angariar mais

parlamentares — em sua maioria janistas,  não socialistas (MANOLO, 2011)”.  Em compensação, a

disputa entre grupos sociais dentro do PSB leva à vitória da direita do partido, ao que se segue a
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seleção de uma nova forma de realização dominante para o PSB 25. Segundo o depoimento de Paul

Singer,

em  1953,  nós  do  PSB  elegemos  Jânio  e  participamos  do  governo.  Fúlvio  Abramo  foi
secretário de Abastecimento e um outro membro era secretário de Obras. Jânio no início foi
bastante progressista,  governava com os chamados comitês. Em 1955, quando foi  eleito
governador, o partido se dividiu, e os janistas tomaram conta do Partido Socialista. Enfim, em
1956 fomos expulsos eleitoralmente da direção (SINGER apud MANOLO, 2011).

Já de acordo com a opinião de Maurício Tragtenberg:

a  princípio,  eu  achava  o  Partido  Socialista  meio  babaca,  porque  o  programa  dele  era
eleitoralista, o voto era tudo. Falava muito de democracia, mas não tinha operário, só tinha
intelectual  e  um  chamado  grupo  de  centro.  Esse  grupo  era  uma  espécie  de  cabeça
socialista.  Rogê  Ferreira,  Oliveiros  Ferreira,  Aziz  Simão,  o  Febus  Gikovate.  (…)  Mas  o
programa do Partido Socialista de 1945, era um programa do Partido Socialista de 1926
(TRAGTENBERG apud MANOLO, 2011).

Ora,  a  vinculação  de  Jânio  Quadros  à  direita  é  indiscutível.  Quadros  não  conseguiu

eleger-se vereador em São Paulo em 1947 pelo Partido Democrata Cristão (PDC). Com a cassação

dos mandatos dos vereadores pecebistas em 1948 Quadros assume um assento na câmara municipal

da cidade, tendo sido este o seu trampolim para novas altitudes políticas: em 1950 Jânio Quadros

elege-se deputado estadual e em 1953 disputa a prefeitura de São Paulo pela coligação PDC-PSB,

“vencendo por larga margem”. Ao ser eleito “assumiu a prefeitura aos 36 anos, e um dos seus primeiros

atos foi  promover  demissões em massa de funcionários,  iniciando uma cruzada moralizadora que

marcou sua gestão (JÂNIO QUADROS)”. O percurso de Quadros era muito claro. É claro que mais

tarde Pedrosa criticaria a atuação do PSB, mas interessa-nos pontuar que a trajetória de Pedrosa —

vindo de um dos campos mais à esquerda da esquerda brasileira — cruza-se com trajetórias vindas da

direita.

Segundo Everaldo de Oliveira Andrade, “a gota d’água para a saída de Mário Pedrosa do

PSB foi provavelmente o apoio do partido à candidatura presidencial de Juarez Távora (ANDRADE,

2014, p. 346)”. Nossa pesquisa documental demonstrou que essa versão não corresponde aos fatos,

pois Pedrosa não só não se opôs à candidatura de Juarez Távora como foi na verdade um de seus

25 Pedrosa definiria essa nova forma nos seguintes termos num depoimento de 1978, publicado sob a coordenação de L.
D. Mota em 1981 e citado em Hecker (1998, p. 257-258): “quanto ao PSB, ele não teve grande importância, porque já
nasceu morto. Entre Prestes e Getúlio, ele não conseguiu encontrar uma posição independente... O que faltou ao
Partido Socialista... foi exatamente um movimento operário independente”. Em outro trecho do depoimento, citado em
Andrade (2014, p. 346), Pedrosa afirma que “o oportunismo político fez com que não se lutasse pela real restauração
de um movimento sindical independente, daí nascendo o peleguismo, ao qual o Partido Socialista se associou por
motivo de ordem tática. O Partido Comunista também fez acordo nesse sentido”.
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maiores entusiastas, como veremos abaixo. Aliás, de acordo com o depoimento de Luiz Alberto Moniz

Bandeira,

em 1954 Mário  Pedrosa  apoiou a  candidatura de Juarez Távora,  da  UDN,  e  foi  depois
expulso do PSB por ‘desvios de direita’. Se a memória não me falha, ele participou até da
Ação Democrática e do Movimento pela Liberdade da Cultura, que Julian Gorkin (ex-militante
do POUM [Partido Obrero de Unificación Marxista] espanhol), tentou estender ao Brasil, e
que depois se soube serem iniciativas da CIA (BANDEIRA apud COGGIOLA, 2003, p. 261)26.

Na verdade Pedrosa não apenas teria participado da Ação Democrática (AD). Teria sido

mesmo  o  seu  presidente  em  exercício  e  participado  da  comissão  de  organização  e  da  diretoria

provisória da organização (MANIFESTO, 1956; ESTRUTURA-SE, 1956; NOVAS, 1956). E o percurso

que o leva à AD pode ser deduzido da análise de uma série de documentos. Antes porém vejamos o

que fez Pedrosa ser expulso do PSB, e o que Pedrosa fez após ter sido expulso.

Vimos  acima  que  para  Pedrosa  o  PSB  não  conseguiu  afirmar-se  como  partido

independente, isto é, independente do campo em que Pedrosa situava os comunistas e os herdeiros de

Vargas. Pedrosa menciona a aproximação “por motivo de ordem tática” entre socialistas e “pelegos”, os

trabalhistas. Margarida Luiza de Matos Vieira (2007, p. 179) afirma que “ao longo dos anos [19]50, os

socialistas, afastando-se da UDN, aproximam-se dos trabalhistas”, e cita Antonio Candido, que diz que

“[...] começamos a perceber que a conjuntura mudou, a UDN acentuou cada vez mais a sua posição

pró-oligárquica e o PTB tornou-se cada vez mais uma bandeira de reformas possíveis (CANDIDO apud

VIEIRA, 2007, p. 179)”. Sabemos que Pedrosa opunha-se fervorosamente ao trabalhismo, visto como

resquício  do  regime  fascista  de  Vargas.  O  que  ocorre  então  é  que  em  1954-1955  Pedrosa  faz

campanha em favor de Juarez Távora, candidato da UDN, justamente o partido do qual o PSB se está

afastando. Dessa forma faz todo o sentido a afirmação de Moniz Bandeira de que Pedrosa foi expulso

do PSB por  “desvios  de direita”.  Essa expulsão marca uma nova etapa na trajetória  de Pedrosa,

centrada agora nas atividades envolvendo o âmbito da cultura e as atividades jornalísticas 27. A partir daí

Pedrosa  vai  desenvolver  um  percurso  como  intelectual  independente,  gestor  e  ante-gestor,  mas

também vai manter um percurso através do proletariado, como professor.

26 Netto (2014, p. 49) menciona a existência nos anos 1960, na conjuntura pré-Golpe de 1964, de um Instituto Brasileiro
de Ação Democrática (IBAD), que seria uma “agência, orientada pela CIA e largamente financiada pelo empresariado
brasileiro e estrangeiro” que “irrigou com torrentes de dinheiro candidatos (de vários partidos) que se opunham ao
governo, bancando políticos antiJango em praticamente todos os estados da Federação”. Esse instituto no entanto teria
sido criado por Ivan Hasslocher em maio de 1959 (PAULA), enquanto que a Ação Democrática de Pedrosa foi lançada
em  abril  de  1956.  A  associação  feita  por  Moniz  Bandeira  entre  a  Ação  Democrática  de  Pedrosa  e  a  CIA é
provavelmente um equívoco, causada por uma confusão entre a AD e o IBAD.

27 Na verdade Pedrosa teria dito a Flexa Ribeiro em abril de 1966 num coquetel organizado pela Livraria José Olímpio em
homenagem a Manuel Bandeira: “desista de política, eu me meti nisto há muitos anos e saí enojado (JORNAL DO
BRASIL, 1966a)”.
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Vejamos tudo isso mais de perto.

Em primeiro lugar, segundo Manolo, “suas atividades como crítico de arte tornam-se o

centro de sua vida (MANOLO, 2009a)”. “Já trabalhara no Museum of Modern Art (MoMA) de Nova

Iorque durante seu exílio estadunidense”, prossegue o autor, “mas agora sua atividade como militante

das artes seria fortalecida (ibid.)”. Segundo Lélia Abramo (2001, 21-22),

quando tudo parecia acabado, quando tudo parecia perdido, ele se dedicou à crítica, mas à
crítica de arte; ele era um homem poliédrico, tinha várias qualidades: era um intelectual e, ao
mesmo tempo, um grande militante. Mesmo nesse período, em que se dedicou à crítica de
arte, ele nunca deixou de ficar ligado às questões sociais e políticas. Jamais (ABRAMO,
2001, p. 21-22).

Em 1953 Pedrosa já havia passado um ano na Europa, articulando exposições para a II

Bienal  de São Paulo,  usando,  segundo Luciano Martins,  “apenas seu prestígio  pessoal  no mundo

artístico internacional obteve um resultado extraordinário: conseguiu reunir salas especiais de Picasso,

Klee, Mondrian, Munch, Henry Moore, Marino Marim e Calder (MARTINS, 2001, p. 36)”. Em 1958 faz

nova viagem, dessa vez para o Japão. Por indicação da Associação Internacional dos Críticos de Arte

(AICA) à Unesco Pedrosa vai “realizar um estudo sobre as relações artísticas entre Japão, Europa e

América (ibid.,  p. 37)”. Também organiza no Museu de Arte Moderna de Tóquio uma exposição sobre

arquitetura brasileira (ibid.,  p. 37). Mais tarde, por volta de 1960, empolgado com a inauguração de

Brasília, organiza no Brasil um Congresso Extraordinário da AICA com o tema “Brasília, a cidade nova,

síntese das artes (ibid.,  p. 37)”. Quando o governo Jânio Quadros cria o Conselho Nacional da Cultura

Pedrosa é nomeado secretário-geral (ibid.,  p. 37). Pedrosa vai portanto galgando prestígio no campo

das artes, até ocupar numa fração do seu percurso a função de gestor vinculado ao campo das artes

plásticas e da cultura.

Em segundo lugar a necessidade de ganhar a vida fez com que Pedrosa apresentasse a

tese Da natureza afetiva da forma na obra de arte no concurso da cátedra de História da Arte e Estética

da Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1949 (MARI, 2006, p. 247).

Essa obra revelaria o interesse de Pedrosa pela teoria da Gestalt, e segundo Martins foi um marco

para o entendimento da expressão artística (MARTINS, 2001, p. 36). A mesma necessidade o leva a

dar aulas de História do Brasil no ginásio do Colégio Pedro II (ibid.,  p. 34) e trabalhar em diversos

jornais. Veremos abaixo vários artigos publicados por Pedrosa nesses jornais.

É difícil portanto situar Pedrosa no âmbito das classes sociais. Ao mesmo tempo em que

ele exerce uma função de gestor do campo das artes e da cultura, sobretudo a partir dos anos 1950,

ele tem uma trajetória vinculada à produção de valor — sendo portanto explorado — como professor.
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Uma análise das declarações de imposto de renda de Pedrosa também nos demonstra que ele era

proprietário de uma valiosa coleção de livros e obras de arte (as declarações encontram-se no Acervo

Mário Pedrosa da Biblioteca Nacional). Tudo indica que em sua vida verificaram-se altos e baixos. Sua

posição social era assim um tanto incerta. Talvez seja exatamente por isso que ele mesclava tantas

influências em seu discurso individual, tantas ideologias expressoras de tantas instituições diferentes.

Em terceiro lugar, de acordo com Luciano Martins, Pedrosa mantinha em sua casa em

Ipanema o que “na tradição intelectual francesa se chamaria um salon (ibid.,   p.  33)”.  Seria esse,

segundo Martins, “seu lado ‘instituição’ (ibid.,  p. 33)”. E prossegue o autor:

por lá, impreterivelmente, todos os sábados à noite, passavam jovens intelectuais e artistas,
suficientemente  independentes  para  recusar  ortodoxias,  ou  politicamente  ignorantes  e
inquietos [...], na busca de marcos de referências para construírem uma visão de mundo que
a universidade era então incapaz de lhes dar. Na casa de Mario e Mary se dava uma espécie
de encontro de águas. O convívio entre os velhos amigos e companheiros de Mario, como
Barreto Leite Filho e Lívio  Xavier  (com o racionalismo erudito  do primeiro  e o ceticismo
mordaz do segundo muito aprendi), os artistas e intelectuais inovadores como Lygia Clark,
Aluizio Carvão, Franz Weissman, Milton da Costa, Ivan Serpa, Helio Oiticica, Almir Mavignier,
Abrão Palatinik, Ferreira Gullar, Lygia Pape, Carlinhos de Oliveira, Oliveira Bastos e, ainda, a
figura flamejante de Helio Pellegrino e jornalistas de talento como Cláudio Abramo, Janio de
Freitas e Newton Carlos [...] (ibid.,  p. 33-34).

E prossegue:

nessas reuniões, animadas apenas por um ou dois cafezinhos, que Mary trazia de vez em
quando,  nas pausas de suas muito  concretas e às vezes irreverentes intervenções (seu
interesse real,  nessa época, era no que estava escrevendo sobre o Finnegans Wake de
Joyce, tarefa à qual se dedicou por mais de 15 anos, e que nunca foi publicada), se discutia
de  tudo.  A situação  internacional,  a  evolução  do  mundo  comunista,  as  tendências  do
capitalismo, a revisão do marxismo, as expressões da arte no mundo e no Brasil, a política
do cotidiano brasileiro e os rumos do país. Mario pontificava. Mas é preciso qualificar essa
palavra. Porque ele o fazia de forma muito especial: sem nunca impor nada, por meio do
simples exercício de sua inteligência, com um ouvido atento ao que os outros diziam e com
essa  capacidade,  rara  em intelectuais,  de  nem sempre  levar  muito  a  sério  o  que  eles
próprios afirmavam, ou o que os outros diziam. Não havia qualquer empáfia ou pretensão de
impor verdades (ibid.,  p. 34).

E sobre outros frequentadores da casa de Pedrosa afirma:

à volta de Mario, embora não necessariamente frequentadores assíduos de sua casa, havia
um tipo de gente muito especial. Como um certo Evandro Pequeno, que ocupava função
apagada no Ministério da Educação, mas que, uma vez fechada a repartição, corria para
casa para tocar Mozart em seu violoncelo e que um belo dia resolveu aprender russo, para
poder ler Tolstoi no original. Ou como o velho militante Hilcar Leite [...] (ibid.,  p. 35).
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A nosso ver as reuniões na casa de Pedrosa também podem ser consideradas um campo

em que Pedrosa  tomava contato  com diversas  instituições  e  diversas  ideologias,  quer  dizer,  com

pessoas cujas trajetórias estavam ligadas a classes e grupos sociais os mais diversos. O seu percurso

a partir daí foi provavelmente influenciado por diversos outros percursos que aí se cruzavam. Seja

como for,  a  partir  daqui  Pedrosa  está  já  afastado  do  PSB.  Suas principais  atividades  são  as  de

jornalista, crítico de arte, professor e gestor do campo das artes e da cultura.

Flávio  Rosa de  Moura  (2011)  menciona a influência  de  Pedrosa entre  jovens artistas

nessa época. Segundo Otília Arantes (apud MOURA, 2011, p. 41), “Mário Pedrosa tornou-se […] uma

espécie de mentor dos artistas em início de carreira ou que já trilhavam um caminho fora do eixo

consagrado pela tradição modernista”. E nessa relação “não havia […] horizontalidade – ele se punha

na condição de mestre em relação aos mais jovens, que aceitavam de bom grado a condição de

pupilos (MOURA, 2011, p. 41)”. Essa relação já existia no meio trotskista, segundo Lélia Abramo (2001,

p. 20-21), que relata (sobre os jovens da base do movimento trotskista) que “obedecíamos às ordens

que nos  davam.  […]  obedecíamos,  mas não  como cordeiros:  nós  éramos convencidos”.  Segundo

Abramo, Pedrosa “[...] dava aulas sobre marxismo e luta de classes, e estava sempre conosco. Havia

de nossa parte uma certa sujeição, uma certa reverência (ibid., p. 21)”.

Segundo  Moura  (2011,  p.  41),  “ao  valorizar  a  produção  de  neófitos  que  davam  os

primeiros passos na carreira” Pedrosa “via reforçada por eles sua condição de mestre e reforçava ainda

a imagem de crítico vanguardista atento aos movimentos mais recentes do pensamento sobre a arte”.

“Para os mais jovens”, continua, “a cobertura crítica de um autor do porte de Mário Pedrosa não podia

ser mais valiosa – era um passaporte privilegiado para ser aceitos nos principais museus e ganhar

atenção da imprensa (ibid., p. 41)”. Percebe-se portanto como Pedrosa, tornando-se o mediador entre

os  jovens  artistas  e  sua  carreira  profissional,  do  que  dependia  passarem pelo  crivo  da  crítica  de

Pedrosa, controlava a ascensão profissional desses jovens, ao mesmo tempo em que por outro lado

ocupava cargos de direção em instituições culturais importantes, como por exemplo diretor do MAM-SP

e secretário-geral da Bienal de São Paulo (ibid., p. 43). Dava-se portanto um duplo movimento, de

baixo  para  cima  Pedrosa  garantia,  elogiando  os  jovens  artistas  em  seus  artigos,  o  passaporte

necessário para que de cima para baixo, já como gestor das instituições culturais, Pedrosa pudesse

abrir-lhes as portas para o sucesso. Almir Mavignier teria dito “nós éramos cobaias do Mário Pedrosa

[…] íamos aos domingos à sua casa, ele lia para nós trechos da teses que escrevia sobre a Gestalt, a

gente ia fazendo o que ele falava (apud MOURA, 2011, p. 43)”.

A cultura também constitui  uma das Condições Gerais de Produção no capitalismo,  e
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Pedrosa se afirmava assim como gestor da produção cultural, produção esta que tinha relação direta

com o Estado, o que se manifesta por exemplo na nomeação de Pedrosa presidente do Conselho

Nacional de Cultura por Jânio Quadros.

A nosso ver a partir daqui Pedrosa vai mudar sua perspectiva política: da sua adesão ao

comunismo até a década de 1940 Pedrosa vai pretender participar de um movimento de desagregação

do capitalismo e das nações capitalistas, isto é, a revolução proletária internacional. A partir dos anos

1950  Pedrosa  vai  pretender  participar  da  organização  do  capitalismo,  logrando  participar  da

organização das instituições culturais do capitalismo, fornecendo ainda instruções para a organização

do capitalismo em sua globalidade,  preocupando-se nesse sentido não em desagregar  as nações

capitalistas  mas  promover  a  formação  de  nações  capitalistas  desenvolvidas  e  independentes  no

Terceiro Mundo. O percurso de Pedrosa através da classe dos gestores o afirma como um organizador

— ou como um pretendente a organizador  — do capitalismo em bases nacionais. E nesse sentido a

preocupação com o desenvolvimento das forças produtivas vai predominar sobre a preocupação com o

desenvolvimento de novas relações sociais. O mesmo Pedrosa que, citando Rosa Luxemburgo, critica

a Revolução Russa como uma revolução afinal meramente burguesa e nacional  popular vai agora

propor para o Brasil uma outra revolução desse tipo, mas tentando conceber uma revolução em que o

elemento burguês seja subordinado e mantido sob controle. Enfim, a trajetória pela classe dos gestores

faz parte da transição da organização da desagregação do capitalismo e da nação para a organização

da desenvolvimento do capitalismo e da nação.

Enfim, quando Pedrosa afasta-se da política pelo menos momentaneamente ele vai se

dedicar a ser gestor da produção cultural, mas também vai se dedicar ser intelectual independente,

comentador político através da imprensa, e para complementar a renda vai ser professor. De um lado

Pedrosa afirmava-se como vanguarda no campo da cultura, alguém cujos enunciados discursivos são

seguidos por outras pessoas, o que exprime por sua vez uma relação de comunidade prática entre

Pedrosa e seus seguidores, sob seu controle no entanto. De outro, afastado da política partidária,

Pedrosa se afirma como intelectual, comentando de longe os acontecimentos e impasses políticos e

econômicos. Pedrosa demonstra no entanto disposição em participar ativamente da organização do

capitalismo, como o demonstra sua trajetória no interior do governo Jânio Quadros.

Em certa medida ele se aproxima do que João Bernardo chama de ante-gestores.  O autor

define os ante-gestores  como indivíduos “formados e educados para assumirem uma mentalidade

gestorial, mas que caem no desemprego antes mesmo de terem tido qualquer contacto direto com a

gestão do processo produtivo (BERNARDO, 1979, p. 178)”. Pedrosa consegue ser gestor no âmbito
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cultura, mas não consegue ser gestor no âmbito da política de Estado, da política econômica, que é

outro âmbito por que se interessa. Por isso ele tem de se limitar a criticar a condução do Estado e da

política econômica, tentar influenciá-las por fora. Ele é portanto um gestor da cultura e uma vanguarda

no âmbito  da cultura, mas é um ante-gestor  da política e um intelectual  da política,  intelectual  no

sentido já definido na Introdução.

E  no  que  se  refere  à  sua  trajetória  proletária?  Vimos  acima  que  Pedrosa  prestaria

concurso para uma vaga na  Faculdade Nacional de Arquitetura, além de ter trabalhado no Colégio

Pedro II. Segundo Moura (2011, p. 41-42), não foi apenas a necessidade de ganhar a vida que o levou

a tentar ingressar nessa faculdade como professor: isso seria um “meio de estabilizar a vida material e

institucionalizar a relação com os mais novos por meio da sala de aula e da orientação de trabalhos”. O

professor é um proletário, não um gestor: ele é um produtor de força de trabalho qualificada, e a produz

em troca de salário. É portanto um produtor de mais-valia. Mas o interesse de Pedrosa em transformar

a  carreira  acadêmica  numa forma de  institucionalizar  sua  gestão  da  produção cultural  revela  não

apenas uma necessidade de ganhar a vida mas uma mentalidade gestorial.

Vejamos agora uma série de textos publicados em jornais que vão mostrando a evolução

intelectual do autor até o terceiro-mundismo durante os anos 1950. A certa altura tais textos vão ser

uma manifestação dessa posição de intelectual comentador dos impasses políticos e econômicos.

No  primeiro  texto  que  vamos  analisar  abaixo  Pedrosa  já  manifesta  uma  perspectiva

nacionalista,  criticando o entreguismo de Getúlio Vargas e dos getulistas. Mas Pedrosa ainda está

dentro do PSB, falando enquanto candidato a deputado pelo PSB. O autor lançaria sua candidatura

num momento próximo ao suicídio  de Vargas,  e  comentando os acontecimentos subsequentes ao

suicídio daria uma entrevista em agosto de 1954 intitulada “Chorar os mortos não pode ser ocupação

de líderes operários”. Nessa entrevista afirmaria Pedrosa:

fala-se  muito  agora  no  espólio  deixado  pelo  sr.  Getúlio  Vargas.  [...]  Pelo  que  se  vê,
candidatos getulistas pretendem utilizar a morte trágica do presidente para fins de caçar
votos.  Até  o  sr.  Assis  Chateaubriand  que  é,  para  falar  na  gíria  comuno-populista,  o
entreguista número 1 deste país, também usa os seus órgãos de propaganda — rádios e
Diários Associados — para, em aliança com Jango Goulart,  ganhar votos suplementares
para  sua  eleição  a  senador  pela  Paraíba.  O  nacionalismo  deixado  como  herança  pelo
presidente suicida é de consistência  duvidosa.  A realidade nua e crua é  que o governo
passado vivia nas melhores relações políticas e econômicas com o governo americano e as
forças capitalistas ali predominantes. O presidente suicida foi sempre considerado nas rodas
oficiais  americanas como o melhor  amigo dos Estados Unidos. Ainda agora, com a sua
morte, a imprensa americana toda ela, sem discrepância, enalteceu esse aspecto do perfeito
entendimento de Vargas com Washington (CHORAR, 1954).

Nessa entrevista Pedrosa denunciaria o projeto de Vargas na campanha eleitoral de 1950
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de “vincular a exportação do manganês à mesma clientela que adquire o minério de ferro”, clientela

esta formada pelos “grandes monopólios de aço dos Estados Unidos (ibid.)”. Em seguida, Pedrosa

protesta contra a “entrega” à United Steel de uma mina no Mato Grosso, enquanto que outra no Amapá

teria sido entregue à Bethlehem Steel. Ao Brasil restariam as minas de Minas Gerais, que “pelo próprio

exame de técnicos americanos que as tiveram examinando ‘in locu’ e não as quiseram, não só são de

teor menos alto como suas reservas são muito menores, calculando-se que se esgotem, se não nos

enganamos, dentro de dez a vinte anos (ibid.)”. E Pedrosa conclui: “essas foram as minas que ficaram

para a fabricação do aço nacional, de Volta Redonda e outras usinas (ibid.)”. Em seguida propõe: “o sr.

Café Filho bem poderia reexaminar esse problema a fim de que dentro de dez ou quinze anos a

indústria de aço no Brasil não se veja impedida de crescer por falta de manganês, enquanto que os

grandes produtores americanos continuarão a dispor do aço das melhores fontes do nosso manganês

(ibid.)”.

Assim, Pedrosa tentava desmascarar o nacionalismo de Getúlio Vargas e dos “getulistas”:

este exemplo basta para que se faça diferença entre declarações emocionais ditadas pelo
desespero e a realidade das condições de dependência econômica em que o Brasil vive e
tem sempre vivido em todos os governos passados, sem exceção. Não é às vésperas de
eleições nem com gestos de desespero que se modificam condições objetivas que, para ser
removidas, exigem um largo e vasto programa social, político e econômico, exigem reformas
profundas de estrutura, de modo a modificar a ordem social econômica vigente (ibid.).

Do manganês Pedrosa parte para o petróleo:

veja-se o caso da Petrobras. A mensagem que o governo passado enviou ao Congresso com
o primeiro  projeto  da  Petrobras  estava,  quanto  ao  caráter  de  exclusivismo nacionalista,
longe, muito longe do que foi aprovado pelo Congresso que neste ponto foi assim muito mais
radical  do que o presidente desaparecido. [...]  No plano político,  o  presidente extinto  foi
sempre  fiel  com os  pactos  militares  e  apoiando  integralmente  a  intervenção  imperialista
americana na Guatemala. A agitação nacionalista atual é assim pura [trecho perdido] de
desespero do presidente extinto (ibid.).

E quanto à classe trabalhadora Pedrosa recomendava:

cabe aos trabalhadores olhar para o futuro. Manter as massas trabalhadoras hipnotizadas
por uma imagem de desespero é desarmá-las, abrindo assim novas oportunidades para o
messianismo  e  o  paternalismo  político  e  social.  Por  esse  caminho  a  democracia  não
sobreviverá; ao contrário: morrerá aos pés de um ditador com botas, demagógico e totalitário
como Perón, Trujillo ou o generalíssimo Franco. Chorar os mortos é, sem dúvida, um ato
piedoso e humano; mas não pode ser ocupação de líderes proletários, cuja missão é ampliar
constantemente  os  direitos  dos  trabalhadores  e  conduzi-los  racionalmente  à  sua
emancipação (ibid.).
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Esse texto parece um híbrido entre os textos nitidamente classistas e internacionalistas de

Pedrosa dos anos 1920, 1930 e 1940 e o seu nacionalismo anti-imperialista terceiro-mundista, que

estará plenamente desenvolvido no período que vai da era JK até a Ditadura Militar.

Noutra  entrevista,  intitulada  “Apelo  aos  trabalhadores”,  também  de  agosto  de  1954,

Pedrosa declararia:

do ponto de vista social, da classe trabalhadora, as condições também não mudaram. Os
líderes sindicais, não movidos por interesses facciosos partidaristas,  eleitoralistas,  devem
olhar  a  situação  com sangue  frio  e  objetividade.  Diante  do gesto  trágico  do  sr.  Getúlio
Vargas, [...] esses líderes não podem se comportar como se comportaram as massas menos
esclarecidas que  se encontraram como se  tivessem perdido  o  pai  e  protetor.  Agora,  ao
contrário, mais do que nunca eles precisam assumir as pesadas responsabilidades que os
encargos de líderes classistas lhes impõem. Primeiro  que tudo é preciso encarar  o  fato
mesmo da omissão do chefe  paternalista,  a  cuja  sombra se  acostumaram a viver  tanto
tempo, para tornar-se independentes em face do governo, em face do Estado. Urge agora
que a geração nova de líderes sindicais  se decida uma vez a  agir  por  conta própria,  a
assumir a direção das lutas reivindicatórias sem esperar um sinal dos pelegos do Ministério
do Trabalho ou a luz verde do Catete. No governo passado as liberdades dos dirigentes
sindicais só existiam na medida em que se exerciam no sentido que não contrariava, ou ao
contrário, favorecia os interesses políticos ou partidários do governo. A legislação sindical
vigente ainda é de fundo estadonovista (APELO, 1954).

E o autor lamenta-se do fato de que o projeto de lei de João Mangabeira, líder do PSB,

que visava à independência  dos sindicatos,  não ter  sido aprovado:  “esta  aprovação valeria  em si

mesmo por todos os apelos demagógicos de última hora ou gestos destinados à comoção pública

oriundos do desespero (ibid.)”.

O texto finaliza da seguinte maneira:

a morte trágica do sr. Getúlio Vargas se nos deve ensinar alguma coisa é de que a hora dos
chefes de massa paternalistas passou. Os trabalhadores devem dirigir-se por si mesmos.
Eles não são humildes nem escravos, são homens livres, orgulhosos ao contrário de sua
classe e de sua condição social, orgulhosos e confiantes na missão histórica a que estão
destinados que é a de implantar,  como sucessora desta,  a futura civilização do trabalho
(ibid.).

Como  se  vê,  em  1954,  apesar  de  já  unificar  no  seu  discurso  individual  a  ideologia

professada pelo PSB, de defesa da nacionalização dos recursos nacionais, Pedrosa ainda tinha uma

perspectiva civilizatória proletária. O problema é que justamente essa perspectiva, que se afirmava em

ruptura com a tradição política de Vargas, não vai vingar. Assim, já nos anos 1960, como já vimos,

analisando retrospectivamente a sua própria experiência, Pedrosa constatará da “inépcia e falta de

audácia de outros movimentos esquerdistas”, da “falência ideológica e política total do Sr. Prestes e
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seu  partido”  e  da  “inatividade  e  inaptidão  dos  próprios  partidos  democráticos  mais  radicais”,  que

concorre para dar “máscara senão fisionomia trabalhista ao Partido que Vargas criou para ocupar sua

mão esquerda” e para que a classe trabalhadora identifique no PTB o seu partido.

Em 1955 o discurso terceiro-mundista de Pedrosa vai estar já consolidado. Pedrosa vai

escrever o artigo “Vozes da Ásia, vozes d’África: a conferência de Bandung”, publicado em 16 de abril.

Nesse artigo o autor afirma:

entra pelos olhos a dentro que o grande acontecimento político de nossa época é a chegada
da Ásia ao cenário mundial, ou – a revolução nacional dos povos asiáticos. Essa revolução
se tem desenrolado até agora contra o ocidente. Eis porque os perigos da violência e da
guerra  ainda  não  amainaram.  Embora  na  defensiva,  os  imperialistas  ocidentais  não
desarmaram de todo. [...]  Os povos da Ásia, bem como os seus novos governantes têm
consciência disso. A conferência prestes a realizar-se em Bandung, capital da província de
Java Oeste, Indonésia, entre 25 países asiáticos e africanos é fruto daquela consciência. [...]
Que laços unem todos esses povos? Apenas um tênue laço histórico – o fato de serem
recém-chegados à independência ou, pelo menos, a um governo autônomo. Estão ainda em
fase de conquista ou de recuperação da soberania: daí o ímpeto nacionalista que os anima.
A soberania nacional, o colonialismo, o racismo são para eles temas não só vitais como
extremamente atuais. A luta de todos os dias contra a opressão colonialista e a degradação
racista é imperiosa necessidade na África como na Ásia. [...]  As vozes da Ásia como as
“vozes d'África” que agora, afinal, já começam a ser ouvidas, ó Castro Alves! não querem
apenas paz, clamam também por equidade. São as de quase um bilhão e meio de homens
que desconhecem as altas razões de prestígio e de hegemonia polícia; são as de mais de
metade  da  população  do  globo  que  vive  ainda  abaixo  da  linha  que  Colin  Clark  (The
conditions of Economic Progress) calculou como sendo a “linha da pobreza”. Ora abaixo dela
“os direitos do homem”, “as liberdades democráticas”, “a superioridade da iniciativa privada”
são palavras que não formam sentido. Ao nível da fome e da miséria, ignoram esses bilhões
de seres humanos do que se trata quando se lhes fala em “perigos do comunismo”. [...] Os
promotores da reunião de Bandung não dissociam a luta contra o comunismo da defesa dos
interesses  de  seus  povos.  Enquanto  procuram  um  modus  vivendi  com  os  comunistas
chineses, reclamam condições econômicas mais equitativas para compensar o esforço do
trabalho nativo no mercado mundial. O pensamento econômico da Ásia amadurece também
com o amadurecimento de seu pensamento  político.  Desproporção entre  os preços  das
matérias-primas que exportam e dos produtos industriais que importam, instabilidade crônica
nos preços de suas mercadorias de exportação, capitais escassos, eis o grande obstáculo a
que  esses  povos  subdesenvolvidos  consigam construir  um sólido  edifício  econômico  de
modo a permitir continuidade no progresso e na elevação do nível de vida das populações.
[...] O êxito da Conferência Afro-asiática nos toca muito de perto. Nós, da periferia polícia do
mundo estimamos que a iniciativa asiática proceda. Os povos latino-americanos, em sua
imensa maioria, pertencem também à família dos bilhões de deserdados da terra. Na luta
pela  melhoria  do  nível  de  viver  de  nossos  povos,  topamos  também  com  os  mesmos
obstáculos  internacionais,  economicamente  removíveis,  no  entanto.  Eis  porque  nossa
maneira de ver os negócios do mundo não difere muito da dos povos da Birmânia, Indonésia
ou Índia. Só diferimos quanto aos pontos de vista geográficos em que nos achamos. Somos
aqui o Extremo Oriente. Cultura, tradições, fatalidade geográfica fazem da América Latina
parte do bloco ocidental. As fronteiras da América do Sul, sobretudo as do Brasil, estão na
África  entre  Dakar  e  Morovia,  Libéria.  A  fímbria  ocidental  da  Europa  é  nossa  divisa
(PEDROSA, 1955h).

A partir de então os movimentos nacionalistas dos países subdesenvolvidos, reunidos em
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torno da Conferência de Bandung, figurarão como “o grande acontecimento político de nossa época”.

Como já vimos, a frequência com que um percurso individual atravessa certos grupos sociais é que

determina o lugar de um elemento de discurso no discurso individual. A lógica que preside a articulação

de conceitos, e toda articulação é uma hierarquização, altera no discurso o elemento predominante e

hierarquicamente  superior.  A  partir  do  momento  em  que  Pedrosa  afirma  ser  esse  o  grande

acontecimento da época, ele rompe com seu discurso anterior, que tinha como elemento predominante

e hierarquicamente superior a questão da revolução mundial do proletariado.

É também em 1955 que ele inicia uma campanha numa série de artigos em favor da

candidatura Juarez Távora. Num desses artigos, intitulado “Juarez, um novo reformismo”, publicado em

junho daquele ano Diário de Notícias, Pedrosa afirma:

a  política  brasileira  não  pode  mais  ser  cozinhada  ao  bel-prazer  de  alguns  cavalheiros
respeitáveis,  que  se  reúnem para  escolher  presidentes  ou  tomar  resoluções  que  dizem
respeito com o destino de todo o povo. A política que se faz em rodinhas e cochichos é
política oligárquica. Ora, o que está em crise no Brasil é precisamente a oligarquia que nos
vinha dirigindo desde tanto tempo. A figura mais importante dela era até o ano passado o sr.
Getúlio Vargas: daí seus triunfos continuados sobre os inimigos. Hoje  vemos que a sua
presença no campo oligárquico era indispensável à existência deste. Qual era o segredo de
Vargas? Era o de ser o único político que, sendo embora indispensável à oligarquia, tinha
apelo para as grandes massas urbanas. Esse prestígio lhe dava a possibilidade de, com
pequenos arranhões e críticas, preservá-la da ofensiva das massas. Por isso agora precisam
dois para tentar reconstruir a figura de um só Getúlio. Conhece-se a operação de separar os
irmãos siameses; a operação inversa de juntá-los para fazer um só corpo, não se conhece.
Seria, aliás, uma operação não só retrógrada como insensata. Juscelino-Jango não darão
jamais um Getúlio (PEDROSA, 1955c).

Assim, ficavam Juscelino Kubitschek e João Goulart inseridos na continuidade de uma

tradição política oligárquica que seria a de Vargas. Mas o interessante é que Juarez Távora, que como

já vimos acima era um dos colaboradores de Vargas, tendo sido “delegado militar da revolução [de

1930] nos estados do Norte (o que lhe valeria a alcunha de ‘vice-rei do Norte’) (DEMIER, 2013, p. 87)”,

além de ter sido ministro da Agricultura e dos Transportes durante a Era Vargas, não era visto por

Pedrosa como membro da política oligárquica de Vargas. Ao que parece, para Pedrosa, a ruptura de

Távora com Vargas trouxe o ex-vice rei do Norte por assim dizer para o lado de cá das barricadas.

Pedrosa lançava aí a tese de que o “getulismo”, com sua ala esquerda e sua ala direita,  teria se

sustentado após a morte de Vargas por meio de uma aliança: a aliança PSD-PTB, Juscelino-Jango.

Mas Pedrosa não enxergaria qualquer sobrevivência do “getulismo” em Távora, apesar de suas origens

políticas.  Parece-nos  que,  constatando  a  inviabilidade  de  um  projeto  de  esquerda  independente,

constatando a derrota  de um projeto  de esquerda alternativo ao PCB e à aliança PSD-PTB e ao

integralismo,  Pedrosa  apostava  em  qualquer  candidato  que  defendesse  reformas  democráticas.
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Apoiava qualquer  candidato  que se projetasse  contra  o  campo “totalitário”  tradicional,  mesmo que

tivesse suas origens lá dentro. Enfim, vamos acompanhar a argumentação do autor.

Pedrosa  apostava  que  as  candidaturas  de  JK  e  Ademar  de  Barros  anular-se-iam

reciprocamente, pois a “missão política” de ambas seria a mesma: “sob o pretexto de salvar por si só a

oligarquia, qual  uma segunda edição robustecida de Getúlio,  tornar a desagregação dela definitiva

(ibid.)”. E afirmava que

Juarez é o  único candidato  que não saiu  do seio  da oligarquia.  Resguardado dela  pelo
enclausuramento da caserna, não tem compromissos com os interesses oligárquicos que
convergem  para  dentro  do  Banco  do  Brasil  e  dali  se  irradiam  em  busca  dos  diversos
quadrantes políticos de que se constitui  a carta partidária do Brasil.  A oligarquia,  que se
compõe dos grupos econômicos e financeiros que nos governam, não é por isso mesmo um
bloco monolítico. Em tempos de crise como o atual, os interesses contrários se exacerbam, e
a briga entre os diferentes grupos oligárquicos surge cá fora. Acontece, porém, que esses
grupos desentendidos estão sem árbitros que os contenham e sem massas populares para
apoiar uns contra outros. (A ausência de Getúlio!) Eis por que essas brigas se travam no
vácuo, ou sob a indiferença do povo. O resultado é a perspectiva constante de um “golpe”
para eliminar o vácuo e suprir a ausência popular. Juarez veio para precisamente afastar a
perspectiva golpista e substituí-la pela perspectiva mais democrática de chamar de novo as
massas a intervir  pelo voto.  Não por acaso os partidos políticos principais do país estão
divididos até aos retalhos. A dissolução progressiva dos quadros políticos reflete o processo
de desintegração da oligarquia. Classes médias e classes proprietárias, isto é, as classes
que votam e decidem, estão hoje, praticamente, sem partidos que as encarnem. As primeiras
estão  à  procura  de  novos  dirigentes,  de  novas  inspirações,  de  novas  legendas.  Nesse
processo elas topam com a figura de Juarez,  e  param em volta  dele.  Isso é inevitável.
Quanto às segundas, o seu desencanto político é mais profundo que o das primeiras. Estão
sem partidos,  sem chefes.  O prestígio  provável  de Jango é,  sobretudo,  nos quadros da
burocracia sindical e nas camadas diretamente ligadas àquela. Esse fato nos foi mostrado,
com plena nitidez, pelo resultado das últimas eleições, nas quais os mais famosos “líderes”
ou pelegos  sindicais  foram fragorosamente batidos nas  urnas.  As massas trabalhadoras
estão, pois, em sua grande maioria, em disponibilidade. Somente Juarez tem algo de “novo”
para elas, que assistem com curiosidade a sua transformação dramática de chefe militar,
solitário e distante, em chefe político civil.  Elas querem ver, querem conhecer de perto o
herói legendário para julgar. Quanto aos outros candidatos, são todos para elas repertório
gasto e muito sovado. Elas sentem imediatamente que estão “representando” e — lógico —
neles não confiam. A fisionomia de Juarez avulta pelo contraste com os rivais. O que Juarez
diz é ouvido e discutido, ao passo que ninguém para para ouvir o que os outros dizem. Isso
era  o  que  se  dava  com  Getúlio:  as  massas  “ouviam”  o  que  ele  dizia,  e  acabavam
acreditando.  Ao  passo  que  eram de  ouvidos  inteiramente  tapados  para  os  outros28.  Eis
porque é Juarez o candidato com mais probabilidade de ser “ouvido” pelas grandes massas.
Ademar tem já sua clientela, que, por sinal, é em linhas gerais também a de Jango. Juscelino
também tem a sua. Nenhum deles conseguirá, no entanto, alargar suas bases, salvo Juarez
que realmente irá conquistar novos adeptos à medida que sua campanha avançar.  Essa
campanha vai, com efeito, ampliar as bases sociais da democracia no país, pois tende a
atrair para a atividade política grandes setores da população do interior, até agora isolados e
politicamente passivos. Ao lado desses, as classes proletárias tenderão também a reencetar
a atividade política  numa base nova, com ideias novas e convicções democráticas mais
sólidas. A candidatura Juarez promete, assim, trazer ao Brasil um reformismo social e político
novo, desta vez sem as origens e os resquícios totalitários do reformismo getuliano (ibid.).

28 Nesse trecho Pedrosa confirma nossa hipótese de que para ele qualquer alternativa independente de esquerda não
conseguia competir com o “getulismo”. Pedrosa está aí reafirmando sua convicção da falência dos projetos alternativos
de esquerda.
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Uma mesma perspectiva simpática a um chefe militar que reúne em torno de si as massas

populares seria expressa por Pedrosa no artigo “Lição da história”, publicado na Tribuna da Imprensa

em dezembro de 1955. Nesse artigo Pedrosa dizia estranhar não aparecer o nome de De Gaulle entre

os candidatos às vésperas das eleições francesas. E dizia em seguida:

todos se recordam daquela voz heroica, clamando na derrota e na humilhação de sua pátria,
que a guerra não havia sido perdida, mas apenas uma batalha havia sido ganha pelo inimigo
e que a França não se rendia, embora Pétain se houvesse rendido em nome dela. A sua
ação no exílio é conhecida de todos [...] Depois, foi a vitória e a reconstituição nacional, sob
a sua  liderança,  em colaboração  com os  partidos,  inclusive o  comunista.  A tentativa  de
colaboração com os partidos não deu certo, e o general, desdenhoso, deixou o posto, e foi
colocar-se de novo sozinho, a meditar. Dessa meditação saiu para nova investida, desta vez
por  conta  própria.  Resolveu  organizar  um movimento  para  salvar  a  França,  incapaz  de
vencer as contradições da derrota, da ocupação e da volta às lutas interpartidárias e da
crescente hegemonia do Partido Comunista sobre a cena política francesa. O general, após
uma  primeira  experiência,  condenou  o  novo  regime,  já,  a  seus  olhos,  decrépito  pela
multiplicação dos partidos e  pelo  excessivo predomínio  do Parlamento sobre o governo.
Decidiu-se, então, a convocar o povo francês fora dos partidos para, num largo movimento
sob a sua direção, libertar a pátria da hegemonia daqueles que chamou de ‘os separatistas’,
isto  é,  os comunistas,  e instituir  um novo regime mais eficiente e responsável.  Fez, em
consequência, o Rassemblement du Peuple Français. O Reajuntamento do Povo Francês
despertou,  com efeito,  profundo entusiasmo em todas as camadas da população.  Como
símbolo nacional, o general adotou para seu emblema a dupla cruz de Lorena, o emblema
mesmo de Joana D’Arc. O povo acorreu ao seu chamado. De repente, por cima dos partidos
e dos políticos, só a sua figura marcial aparecia, e sua voz passou a ser ouvida de canto a
canto do país. Se no começo os partidos políticos o aclamaram, como o condestável da
pátria  liberta,  pouco  a pouco a figura  do general  passou a cobri-los como uma sombra
vaticinadora. Emaranhados, porém, dentro da Assembleia Nacional,  como num balaio de
siris, esses partidos passaram a olhar com desconfiança crescente o general que até bem
pouco tempo lhes aparecia como o salvador.  Cedo, este, com efeito, se habituou a falar
diretamente ao povo, e a colher com intenso prazer, como suave música, os ecos da sua
própria voz, de volta desses contatos com o povo. Os legionários começaram a chegar de
todos os quadrantes do país. Até nas eleições votos em catadupa acorriam para as urnas
onde se encontravam candidatos armados da Cruz de Lorena. Combatentes não cessavam
de vir, desde as mais velhas províncias, do Perigord à Bretanha, da Provença à Normandia e
às marcas do Leste, à região parisiense com suas usinas. E cada qual aparecia com as
tradições, as vestes, os emblemas e insígnias das eras passas, como se se tratasse de nova
cruzada, atrás de um novo São Luiz, em busca do Santo-Sepulcro, e todos se puseram em
marcha.  Nos  espíritos,  havia  a  sensação  de  que  chegara  a  hora  decisiva.  E  o  mundo
ansioso, suspenso aos apelos do general,  aguardava os acontecimentos. As vozes mais
eloquentes da França concitavam o povo para a arrancada final. Os partidos políticos já se
sentiam isolados, cercados dentro das paredes vacilantes de seu Parlamento, sem prestígio.
Lá fora os legionários bivacavam, com a alegria dos bárbaros às vésperas do saque, rugindo
e cantando os hinos de triunfo. O general já não dá entrevistas, já não fala, pois à frente de
seus  legionários  se  põe  em  marcha,  e  avança.  No  momento  de  passar  a  ponte  do
irremediável, detém-se. Ele está, como Júlio César, às margens do Rubicão. O lado de lá é
defeso às legiões. César também teve, na noite fatal,  sonhos terríveis, inclusive o de ter
violentado a própria mãe. É que os manes da velha República romana ainda não haviam
sido de todo expulsos da sua consciência adormecida. De Gaulle, à margem simbólica de
seu destino, para, e o seu cavalo branco relinchante, pisa e repisa, impaciente, a terra fofa e
areenta que desce até o rio. Pouco a pouco, as legiões vêm chegando, uma a uma, e se
alinham pelas barrancas, à espera da ordem de travessia. O general acampa para a noite,
que baixa, sem que consiga dormir na sua tenda. Torce e retorce-se no leito de campanha.
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Atravessa, não atravessa. Os duendes noturnos esvoaçam na tenda. O general, insone, não
sabe se sonha ou se está desperto. Católico fervoroso, o general ora, reza para dormir. Em
vão.  Não  tem  sossego.  A noite  demora-se  demais.  Na  manhãzinha,  levanta-se.  A sua
silhueta varonil se desenha no horizonte, à luz coada do alvorecer. Os legionários, despertos,
confiantes, sem dramas de consciência, já o espreitam, pressurosos. Mas o general não
monta no seu cavalo, e indo ao surrão que trás ao lado do celim, tira de lá uma vara fina e
uma linha, e a lança n'água. O comentário é de Malraux, seu arrojado lugar-tenente: Eis o
general De Gaulle que nos conduziu até as margens do Rubicão para pescar a anzol. As
legiões  se  dissolvem  nos  desapontamentos,  os  pavilhões  recolhidos  aos  baús  dos
legionários. O Reajustamento evapora-se. As esperanças murchas, tudo volta aos quadros
do ramerrão vigente. E hoje, na grave crise de liderança por que passa o velho país, na
procura de uma situação parlamentar estável, mas impossível porque a mecânica eleitoral,
feita para assegurar a perpetuidade no poder da desmoralizada oligarquia, não o permite, só
um nome não se ouve na excitação geral, o de De Gaulle. Os generais que se arriscam pelo
palco da história devem temer as vigílias noturnas, a companhia desmoralizante dos políticos
bajuladores, os prolongados monólogos das vésperas decisivas. Senão, tudo pode acabar
numa pesca a anzol nas águas turvas da politicagem (PEDROSA, 1955e).

Conclusão: Pedrosa se lamentava relativamente às hesitações de De Gaulle, que depois

de reunir “legiões” recrutadas em todas as camadas do povo francês e por toda parte  — contra a

“desmoralizada oligarquia” e os “políticos bajuladores” — vacilou. É possível que o contato de Pedrosa

com André Malraux, sobre o qual Pedrosa publica um artigo intitulado “Meu encontro com Malraux” no

Correio da Manhã em março de 1948, o tenha influenciado de alguma maneira. Nesse artigo Pedrosa

relata que ao conversar com Malraux levantou “a objeção quanto à própria personalidade do general

De Gaulle, seu passado conservador, etc.”, ao que Malraux respondeu

o general não está nem à direita nem à esquerda. [...] Só lhe interessa a ação eficiente. Se
conseguirmos constituir uma ala esquerda tendo por base antigos revolucionários marxistas
e uma fração do proletariado o general a acolherá sem dificuldades. Aí está o problema. O
que é preciso é que essa ala esteja armada de propostas concretas e seja capaz de ação.
[...] Os operários não são idiotas e virão, uma vez o general no poder. Então, se chegarmos
ao poder, tomaremos imediatamente algumas medidas revolucionárias, e os trabalhadores
compreenderão. Só assim poderão eles se libertar da tutela stalinista (PEDROSA, 1948).

Teria sido Pedrosa seduzido por essa perspectiva? Ao que parece naquele momento não,

pois  Pedrosa  retruca  “não  teme  você  o  paternalismo  inerente  ao  movimento  gaullista,  todo  ele

construído  em  torno  da  personalidade  de  um  grande  chefe,  e  ainda  por  cima  militar  e  preso  a

anacrônicos  ideais  de  grandeza  nacional,  incompatíveis  com a  realidade  de  agora  e  as  próprias

necessidades  do  mundo  contemporâneo?”,  ao  que  Malraux  responde  “sem  exitação”,  segundo

Pedrosa,

o Estado  nacional  moderno  será  sempre  democrático.  Veja-se  o  caso  do  próprio  Hitler.
Apesar de suas taras e do caráter reacionário de seu movimento, jamais ousava inclinar-se
para os patrões em prejuízo dos operários, nos casos de conflito entre estes e aqueles. Os
governos de hoje se inclinarão cada vez mais para o lado dos proletários. Sobretudo aqui em
França,  onde  o  patronato  se  acha  profundamente  enfraquecido,  sem  influência  e  sem
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prestígio.  A grande burguesia  já  não tem meios de resistir  à pressão das massas,  e  os
Estados tenderão sempre a lhes ser favoráveis (ibid.).

Pedrosa revela ter se mantido cético durante a entrevista. Mas e depois? O impacto da

derrota  do  campo  independente  de  esquerda  não  faria  Pedrosa  começar  a  revisar  seu  ceticismo

inicial? Noutro artigo, intitulado “Isto é uma revolução”,  publicado em abril  de 1960, comentando a

Revolução Cubana Pedrosa escreveria:

entre Fidel e o povo há uma troca de inspiração. Dessa osmose vive a revolução, que ainda
se encontra nessa primeira fase do espontaneísmo das massas, antes da institucionalização
do poder. Por isso mesmo, Castro e seus companheiros precisam do calor dessa comunhão
popular, em face de seus inimigos, sobretudo externos. [...] Castro hesita, sem saber ao certo
a hora de institucionalizar o novo poder. [...] Se ele quisesse, improvisaria as condições para
essa  institucionalização,  marcando  eleições  para  já,  como  um político  sagaz,  que  quer
ganhá-las tranquilamente, e, através do seu mecanismo perpetuar-se no poder. [...] Mas o
povo estaria afastado da cena, recolhido aos bastidores. Quando voltasse à cena, outra vez,
seria de acordo com o calendário das solenidades festivas ou ritualísticas: sua participação
estaria determinada por verdadeira marcação teatral, como o coro na ópera, que aparece
para realçar a área do tenor, em meio ao palco (PEDROSA, 1960b).

Ora, mas não foi exatamente isso o que aconteceu? Castro não se perpetuou no poder e

a participação do “povo” não foi reduzida a um mero ritual?

Voltemos aos artigos de Pedrosa sobre a situação política e econômica nacional.

A partir  de  então  os  ataques  a  JK  serão  frequentes.  Num artigo  de  junho  de  1955,

intitulado “Juscelino,  candidato da reação”,  publicado no  Diário  de Notícias,  Pedrosa ataca JK por

negar “a existência de problemas vitais, como a questão agrária (PEDROSA, 1955d)”. Pedrosa cita um

trecho de uma entrevista de JK na qual JK diz que a reforma agrária “é um assunto sério […] temos

terras em excesso. O que nos falta é o homem e melhor orientação ao agricultor. Como as condições

geoeconômicas são diferentes, não podemos ter uma lei geral (apud PEDROSA, 1955d)”. E conclui:

como se verifica, o ex-governador ignora totalmente o problema, e repete o que ouve dizer
no seu meio, no meio de sua classe de latifundiários, tubarões e especuladores com terras.
[…] Por sua boca fala a Reação. Quem o diz não somos nós, mas a autoridade insuspeita do
atual diretor do Serviço de Imigração, que além do mais é católico praticante, em conferência
no Itamarati, perante a Comissão Nacional de Assistência Técnica, sobre a reforma agrária
no Brasil. Ouçamo-lo: “para a reação [...] não existe um problema de terra, a resolver, entre
nós. Para ela, o problema agrário consiste em organizar a produção e a classe rural, em dar-
lhe assistência financeira e técnica [...] (PEDROSA, 1955d)”.

Curiosamente em outro artigo, intitulado “Vitória de Juscelino, vitória comunista”, publicado

em  outubro  de  1955,  Pedrosa  ataca  a  aliança  JK-PCB  (curiosamente  porque  a  reforma  agrária

constava  entre  um  dos  principais  pontos  da  revolução  democrático-burguesa  do  PCB).  Segundo

Pedrosa, desde o IV Congresso do PCB, de novembro de 1954, os comunistas vinham procurando a
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oportunidade para trazer a “burguesia nacional” (as aspas são de Pedrosa) para o seu lado: “eis que,

enfim, surge esse momento: a oportunidade de apoiar a candidatura Juscelino, no momento em que

esta começava a dar sinais evidentes de exaustão (PEDROSA, 1955g)”. E Pedrosa alerta para o fato

de que os comunistas iniciaram “com entusiasmo, e mesmo até com certo êxito, uma campanha não

pela legalização de seu Partido, mas para legalizar-se através da tática dos fatos consumados, da ação

aberta cotidiana (ibid.)”. Na verdade, segundo Pedrosa, “os amigos do peito de Juscelino tranquilizam

os correligionários assustados, segredando-lhes ao ouvido a intenção oculta de Juscelino de, uma vez

eleito com os votos comunistas, atraiçoá-los (ibid.)”, mas “traindo os comunistas, Juscelino e Jango

estarão traindo às massas iludidas que por eles votaram. Quem ganhará com isso serão Prestes e

seus companheiros (ibid.)”.

Após as eleições Pedrosa publica o artigo “Candidato vencido, líder vitorioso” no jornal O

Estado de S. Paulo em outubro de 1955. Nesse artigo Pedrosa escreve que:

a sorte das urnas deu a vitória ao candidato da malandragem elegante [JK], enquanto que o
da malandragem plebeia [Ademar de Barros] foi relegado ao terceiro lugar, e, provavelmente,
eliminado do terreiro político. Apesar da defecção de liberais desalentados, udenistas mornos
e democratas trânsfugas, Juarez chega em segundo lugar, a pouca distância do candidato
da oligarquia,  azeitada de dinheiro e acolitada por peronistas,  comunistas e até galinhas
verdes. Para a derrota do único candidato honesto em campo, não concorreram, desta vez, o
que no Brasil se chama de “massas”.  Os responsáveis foram os quadros políticos que o
apoiaram e a desmoralização reinante nas “elites”. Estes tiraram a máscara quando, na hora
da escolha decisiva entre mudar e continuar, entre a reforma e o “status quo”, entre, enfim,
Juarez  e  os  moleques  e  malandros,  seus  adversários,  tangenciaram.  O  histrião  Plínio
Salgado, o estipendiado de Mussolini, cumpriu à risca o seu papel de ladrão de votos de
Juarez, em proveito de Ademar ou Juscelino. Foi ele o dreno dos despeitados e frustrados, o
abcesso de fixação dos ressentimentos golpistas pequeno-burgueses. A votação recebida
pelo frequentador assíduo das tristes obscenidades, a golpes de licor do Palais de Glace, em
Paris,  o  contemplador  bocó  da  ridícula  nudez  exibicionista  de  Luz  del  Fuego,  foi  em
substância de origem democrática e não integralista, e visava à desmoralização geral e não
regeneração  ou  à  renovação.  Do  contrário,  seria  admitir  uma  repentina  ressurreição  do
integralismo que nada justifica e é desmentida pela tenaz rabeira em que se vem mantendo
o PRP, em sucessivas eleições até hoje. Seja como for, o fato é que aqueles que votaram em
Plínio conseguiram o seu objetivo secreto: impediram a vitória de Juarez, fieis ao lema do
“quanto  pior  melhor”.  A sorte  de  Juscelino  ia  depender  do  funcionamento  da  máquina
montada desde a ditadura, em face da introdução da cédula única e do Código Eleitoral
revisto. Vê-se, hoje, que funcionou a contento, e até com alguma melhora. Com efeito, agora
os currais de eleitores e os transportes partidariamente controlados foram legalizados pelo
Tribunal Eleitoral. Para “embaraçar ou impedir o eleitor de votar” significa não pegarem os
chefes e cabos eleitorais da roça o “seu” eleitor pela gola, jogá-lo num caminhão, com farnel
de comida e botina nova, e levá-lo à boca da urna para ali depositar a expressão de sua
vontade “soberana”. Os juízes riscaram do código a figura de coação, ou a transformaram
“dialeticamente” em seu contrário. Coagir para eles quer dizer deixa-se ao eleitor a iniciativa
para o cumprimento de seu dever de cidadão. Mas não foi só a máquina que assegurou a
vitória de Juscelino. Este, com efeito, teve o cuidado de contratar os serviços dos comunistas
que, a troco de lhe fazerem a propaganda nos grandes centros urbanos, tiveram permissão
para ir-se previamente legalizando, na promoção dos comícios e falando e aparecendo, no
próprio nome, nos palanques de Juscelino. E lhe deram eles, afinal, os duzentos e tantos mil
votos de diferença sobre o segundo colocado. A mesma tática do fato consumado, isto é, da
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legalização  conquistada,  pouco  a pouco,  na prática  da ação  pública  cotidiana,  vão  eles
continuar a aplicar agora, nessa segunda fase eleitoral que se inicia e que, na linguagem
militar tão do agrado deles, designam como “a batalha pela diplomação” da dupla dos jotas
[JK e Jango]. Diga-se, aqui, de passagem que apesar do apoio dos comunistas, Juscelino e
Jango perderam para Juarez e Milton Campos nas zonas proletárias mais densas, como
ocorreu na capital paulista e adjacências e em outros lugares do país. Examinando-se os
votos dados a Juarez e companheiro com os dados a Juscelino e Jango, verificam-se alguns
sinais  auspiciosos,  avultando  entre  eles  a  derrota  espetacular  de  Jango  nos  centros
operários de São Paulo, outrora bastiões do queremismo. Aqui mesmo, no Rio, a votação de
Juarez na zona norte e subúrbios foi animadora. Isso demonstra as primeiras incursões da
pregação democrática em meios até bem pouco tempo impermeáveis, ou só acessíveis às
vociferações demagógicas. Esses aparentemente pequenos sinais denotam o início, embora
ainda tímido, de um processo de desintoxicação política entre as massas trabalhadores e
pequeno-burguesas proletarizadas que, ainda em 1950 e 1954, votavam cerradamente na
efígie  do  ex-ditador.  O diabo  é que esse  processo  é  contrariado  por  outro,  em sentido
inverso,  que  revela  pronunciado  estado  de  desintegração  moral  e  política  nas  classes
médias. Em dezembro de 1945, as classes médias votaram uníssonas e fervorosamente no
Brigadeiro  [Eduardo  Gomes].  O movimento de redemocratização  só não  alcançou  então
camadas proletárias mais profundas, devido à tradição de Prestes que, ao sair da cadeia,
onde Vargas o guardou em jaula durante dez anos, correu a aliar-se ao ditador no complô da
“Constituinte  com Getúlio”.  No apogeu da popularidade,  o  ex-capitão  arrastou  parte  das
massas para a manutenção da ditadura, cavando desde então um fosso que nunca mais se
fechou entre as classes pequeno-burguesas e o proletariado. Enquanto esse fosso não for
desmanchado,  a  democracia  no Brasil  será  precária.  A candidatura Juarez  Távora  foi  a
primeira oportunidade, em muitos anos, para desmanchá-lo. Com efeito, por sua flama, por
suas ideias, pelas origens mesmas de sua candidatura, Juarez teve singular penetração nas
classes trabalhadoras. Os seus votos o dizem, com bastante clareza. Eles provam que as
massas proletárias brasileiras são perfeitamente recuperáveis para a democracia. Vencido,
Juarez é hoje, sem dúvida, a maior figura política deste país. [...] Foi ele, sem dúvida, o maior
candidato  a  presidente  já  apresentado  na  República,  desde  Ruy Barbosa.  As  forças  da
reação e da demagogia conjugadas,  que deram a vitória  que aí  está,  não se regozijem
demais: agora, em face delas se ergue um líder. Não há vitórias juscelínicas que o possam
eliminar da arena política. Seu prestígio vai apenas crescer; a sonda que o lançou no seio
das massas não se perdeu, o lidador está de pé, e agora é a sombra de seu destino que se
vai projetar sobre os futuros acontecimentos políticos do Brasil. As massas que o ouviram,
mesmo que o não tenham seguido ainda desta vez, não olvidarão mais o seu nome. E à
medida  que  a  camarilha  triunfante  se  enterrar  nas  comidas  e  no  gozo  do  poder  e  for
descendo,  inevitavelmente,  de degrau em degrau,  os caminhos da desmoralização e da
corrupção,  o  nome  de  Juarez  Távora  soará  aos  ouvidos  do  povo  com  a  nostalgia
arrependida de um bem que se deixou passar por inadvertência, comodismo, preconceito,
estupidez. O Brasil perdeu um presidente, mas ganhou um líder (PEDROSA, 1955a).

E no  artigo “Ordem democrática  e  realismo político”,  de novembro de 1955,  Pedrosa

recorre ao artigo de Lenin “A propósito das palavras de ordem”29, onde Lenin afirma que

para que a maioria possa realmente decidir em questões do Estado [...] é necessário existir
de  um  lado  uma  ordem  estatal  bem  estabelecida  capaz  de  possibilitar  a  decisão  das
questões por uma maioria que assegure a transformação das possibilidades em realidade.
De outro lado, por sua composição de classe, por sua inter-relação de classes dentro da
maioria  (e  fora  dela)  deve  a  maioria  ser  capaz  de  conduzir  de  modo  harmonioso  e
vitoriosamente o carro do Estado (LENIN apud PEDROSA, 1955f).

29 Cf. LENIN.
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Partindo dessa leitura Pedrosa afirma que

o que  caracteriza  a  realidade  política  brasileira  é  não  existirem   aquelas  condições  que
tornam possível o aparecimento de maioria capaz de decidir. Falta a primeira condição, —
‘uma ordem’ propícia à transformação das possibilidades da maioria em realidade; e falta a
segunda, — maioria capaz de conduzir vitoriosa e harmoniosamente o carro do Estado. Sob
a aparência de legalidade, que [ilegível] é a expressão de uma ordem bem estabelecida,
dentro da qual uma verdadeira maioria pode tornar reais as virtualidades de sua vontade,
estamos no caos político e social. Nesse entardecer político por que estamos passando, é
imperativo que todos nós paremos de tatear e perguntemos a pergunta essencial: onde está
o Poder? No presidente da República? Não, o sr. Café Filho é hoje uma figura de lusco-
fusco, já impregnada da nostálgica simpatia dos ausentes; estará no Congresso? Meu Deus!
que blasfêmia! Estaria, então, por acaso, no presidente ‘eleito’, isto é, no Juscelino? Ó Santa
simplicidade! Juscelino é a fórmula, é a sua interpretação; menos do que esta, é o mínimo
esforço da rotina burocrática, mera fantasia de uma burocracia cambaleando de preguiça e
de sono. Mas volvamos à nossa fonte. É nos períodos revolucionários, diz Lenin, ‘que se
revela toda e qualquer discrepância entre o poder formal e o poder real’. Eis ai bem definida
uma das principais características dos períodos de crise. Desde, pelo menos, 1945, que não
mais acertamos com a realidade do poder. As Forças Armadas tentaram resolver o enigma,
despachando o ditador para São Borja. Mas o problema do poder ficou. E vivemos, desde
então, numa espécie de interregno entre a ditadura passada e a volta do ditador.  Assim
chegamos a 1950, com o ditador de volta mesmo, sob o travesti de presidente legal. Na
ausência de uma ordem, ele ao menos tentou instituir uma espécie de desordem estável que
fosse fundada no controle das massas e na impotência das Forças Armadas. Perón lhe deu
para tanto as receitas. [...] Não, não escaparemos das crises sobre crises, até a guerra civil,
enquanto não criarmos no Brasil uma ordem legal em que os dois modos de poder [formal e
real] não discrepem. Que ordem será esta? Uma ordem democrática, isto é, que permita os
acontecimentos imediatos e os mediatos rolarem por sobre ela com aquele mínimo de atritos
dos veículos modernos rodando pelas avenidas asfaltadas. Uma tal ordem deve permitir que
até a revolução se possa fazer,  normal, amplamente, dentro de suas pistas, de antemão
traçadas. [...] Quem pode pretender seja livre o nosso país governado por meio de uma luta
aberta de partidos combinada a um convênio livre entre eles? Essas condições não existem
por  aqui.  Temos  uma  máquina  montada  que  desconhece  qualquer  convênio  prévio,
livremente aceito por todos. E a consequência é a falta de autoridade nos que pretendem ter
vencido, que por sinal são sempre gente da máquina (PEDROSA, 1955f).

E a conclusão de Pedrosa é surpreendente:

urge  aos  chefes  das  Forças  Armadas  se  entenderem  quanto  antes  para  tomar  plena
consciência desse estado de coisas. É que não haverá jamais ordem democrática neste
país, sem que essa tomada preliminar de consciência por parte daqueles que, no interregno
de discrepância de poder, pelo seu destino respondem (ibid.).

Segundo Luciano Martins, nos anos 50

a análise que Mario fazia era de que o populismo estava em crise, mas que essa crise não
estava  suficientemente  madura  de  modo  a  criar  espaço  para  um  movimento  operário
autônomo; que as tensões sociais tendiam a se agravar, mas sem um instrumento que as
canalizasse para um objetivo político claro; que as instituições políticas democráticas eram
frágeis e vulneráveis; que o “desenvolvimentismo” juscelinista não levaria a nada (aqui, é
verdade, escapou a Mario a importância das mudanças econômicas então em curso); e que
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a heterogeneidade estrutural do país com fragilidade das instituições políticas fatalmente
desembocaria numa crise de poder. Nesse cenário, seriam os militares que exerceriam papel
decisivo e era  preciso conquistá-los para a ideia  de que sem grandes reformas sociais,
sobretudo a reforma agrária, não haveria estabilidade social e política no país. Data daí a
aproximação de Mario com os militares “intelectualizados” da Escola Superior de Guerra,
onde fez conferências. O diagnóstico estava certo, a escolha dos parceiros políticos é que
estava errada – e disso Mario se daria conta logo depois (MARTINS, 2001, p. 38).

De fato não apenas os militares não intervieram na crise política de então em nome da

democracia — incluindo aí os militares admirados por Pedrosa, tanto o brigadeiro Eduardo Gomes

quanto Juarez Távora — como também foram apoiadores do golpe que instituiu um regime autoritário

de mais de vinte anos no país. Ao mesmo tempo em que encontrava parceiros políticos inusitados e

fazia  uma  leitura  da  realidade  brasileira  em  que  a  democracia  não  conseguia  se  estabelecer

plenamente, e em que o “getulismo” permanecia vivo, Pedrosa inicia uma espécie de cruzada contra o

“entreguismo”  e  a  demagogia  de JK e Jango,  bem como contra  a  entrada em cena do Marechal

Henrique Teixeira Lott.

No artigo “Em face dos poderes implícitos”, publicado em dezembro de 1955 na Tribuna

da Imprensa,  Pedrosa daria o pontapé inicial  na cruzada antiJK-Jango-Lott.  O artigo referia-se aos

acontecimentos de novembro de 1955, quando Lott assegura por meio de um golpe de Estado (ou

seria um contragolpe?) a posse de Juscelino Kubitschek e de João Goulart, recém eleitos. Nesse artigo

Pedrosa afirmaria que

a lei  já não é o que está escrito  no papel,  com todas as letras:  vale sobretudo quando
implícita, pois, como tal, é ‘a vontade que se manifesta mais por atos que por palavras’. Mas
que  vontade  é  esta,  inimiga  da  palavra?  Precisamente  a  dos  ‘poderes  implícitos’.  Que
vontade  é  esta  que  prescinde  do  verbo,  do  veículo  da  persuasão,  da  pregação,  da
catequese? É a do poder que não fala mas age, que não convence mas vence, que não
discute mas incute (PEDROSA, 1955b).

Pedrosa se referia aqui à intervenção de Lott em favor do presidente e do vice-presidente

eleitos, que se deu por meio da imposição de “impedimentos” a Carlos Luz e a Café Filho. Lott fora

ministro  da  Guerra  de  Café  Filho.  No  entanto  em nome de  um “retorno  ao  quadro  constitucional

vigente” o militar voltar-se-ia contra Café Filho em favor de JK e Jango.

Em janeiro de 1956 viriam mais dois artigos importantes. Um intitulado “Pelegos velhos e

pelegos novos” e outro intitulado “O segredo da viagem”. No primeiro Pedrosa demonstraria novamente

sua frustração com o movimento operário brasileiro, dizendo:

não  temos  aqui  nada  que  se  pareça  a  uma  central  sindical  autêntica,  de  organização
horizontal,  mesmo no simples âmbito  de uma cidade.  Toda a enxurrada de ‘federações’
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existentes é de um tipo vertical, representando uma só categoria profissional. [...]  As tais
federações são por isso mesmo aparelhos burocráticos, de mera fachada, sem qualquer laço
de união intersindical, sem qualquer noção de ação solidária coletiva que fosse expressão de
uma consciência realmente nacional. Somente a organização comunista [...] é que lucra com
essa promiscuidade, e assim não é difícil compreender por que o sindicalismo brasileiro não
sai nunca da esfera do queremismo ou peronismo ou da esfera comunista. Quando escapa
de um é para cair nas garras do outro. E aí está também por que a democracia brasileira vive
sempre capenga (PEDROSA, 1956f).

No segundo Pedrosa critica uma viagem internacional feita por JK logo após as eleições.

JK, segundo Pedrosa, “procurava prestígio internacional, alimentado pela esperança de poder voltar da

América  com  mirabolantes  promessas  de  dinheiro  (PEDROSA,  1956e)”.  Segundo  Pedrosa,  JK

planejava obter quinhentos milhões de dólares, mas ao chegar a Washington a cota seria dobrada para

um bilhão. “Houve primeiro resistência em Washington, quando o ‘State Department’ ainda tropeçava

em uns restos de escrúpulos protocolares e diplomáticos, quanto a receber oficialmente um cidadão

estrangeiro, sem outras credenciais senão a de ter sido candidato, com mais três, a presidente da

República de um país amigo (ibid.)”. Assim, JK teria decidido partir primeiro para a Europa, esperando

a diplomação, “onde passearia e conversaria com personagens importantes do mundo político e do

mundo dos negócios, sobretudo na Holanda e Bélgica (ibid.)”. Partiria em seguida para os Estados

Unidos. Segundo Pedrosa, “Washington mandou às favas suas hesitações protocolares, e fez sinal a

Juscelino para que viesse (id. ibid.)”. “Estamos agora perto do segredo”, continua:

apesar da resistência dos interesses criados, o mundo vai entrando pouco a pouco na era da
energia atômica. Uma agência internacional foi criada para o seu desenvolvimento com fins
industriais. A Europa, sobretudo a Inglaterra, se tem adiantado às outras regiões quanto à
exploração industrial do átomo. Como se viu em Genebra, no ano passado, os reatores já
não são monopólio norte-americano. Vários países já os fabricam, russos, ingleses, belgas,
franceses, etc. Há, porém, uma diferença entre a produção norte-americana e a europeia.
Aquela,  sem olhar  preços,  utiliza  reatores especiais  que trabalham o urânio enriquecido.
Ingleses, holandeses e outros trabalham com reatores ditos reprodutivos ou germinativos
que operam com urânio natural mesmo e tório, ou o ciclo urânio-tórico. É uma produção mais
barata, e que melhor convém a países como o nosso, em fase de desenvolvimento, e sem
recursos suficientes. Sucede, porém, que fizemos um acordo inconveniente: em troca de um
reator  de  urânio  enriquecido,  do qual  não podemos tirar  partido,  entregamos as nossas
jazidas de areias monazíticas, de onde se extrai o tório, calculadas em 50 mil toneladas, à
razão  de  400 dólares  por  tonelada  exportada,  o  que perfaz  um total  de  20  milhões  de
dólares, ninharia por que nos desfaremos de nosso depósito de matéria-prima atômica, em
benefício de meia dúzia de cultores da Orquima30 e de outras orquídeas de nosso jardim
tropical. A exploração do tório em caráter industrial intensivo vai começar, sobretudo depois
do encontro de Genebra e da agência internacional em criação. O preço do tório deverá subir
em espiral, mas nós estaremos vendendo a tonelada a 400 dólares. Os norte-americanos
não  querem  que  nos  aproximemos  da  Europa,  da  Inglaterra  ou  da  Holanda  para
introduzirmos no Brasil em grande escala a energia atômica, já considerada, hoje, por todos

30 Referência a uma indústria brasileira de processamento de areias monazíticas comprada pelo governo em 1949. Cf.
esta  página  <http://memoria.cnen.gov.br/memoria/Cronologia.asp?Unidade=Brasil>  no  site  da  Biblioteca  Digital
Memória da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). Acesso em: 22 nov. 2015.
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os técnicos que se prezam, como mais conveniente às nossas condições e, sobretudo, mais
barata do que o petróleo. No intuito de monopolizar as matérias primas, já tem eles as mãos
nas reservas de tório e urânio mais conhecidas do Ocidente, Congo Belga, Canadá e Brasil.
Juscelino foi  recebido  no aeródromo militar  de Washington,  com um discurso de Foster
Dulles, em pessoa, no qual o secretário de Estado lhe disse claramente qual a ideia que
fazia do nosso País e do papel que lhe reservava: "O Brasil é um grande país, muito extenso
e possuindo consideráveis riquezas naturais e sua população jamais cessa de crescer. São
esses, junto com outros, fatores que constituem uma base sólida para uma mais estreita
colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos". Depois de tão confortadoras palavras sobre
o nosso País, Juscelino foi levado, como peça mestra daquela colaboração, ao presidente
Eisenhower,  que  o  despachou  célere  a  outros  encontros,  nos  quais  lhe  falaram
convenientemente das nossas riquezas naturais, onde brilham agora com fulgor particular as
areias monazíticas (ibid.).

Esse foi um de muitos artigos em que Pedrosa protestou contra o “entreguismo” brasileiro

no que se refere à produção brasileira de tório.

Noutro  artigo,  intitulado  “A tática  da  calúnia  e  do  perdão”,  publicado  na  Tribuna  da

Imprensa em março de 1956, Pedrosa atacaria os comunistas — que estariam caluniando os “bravos

oficiais  do episódio de Jacareacanga”,  numa referência ao movimento golpista liderado pelo major

Haroldo Coimbra Veloso e pelo capitão José Chaves Lameirão — e JK — que teria encaminhado ao

Congresso um projeto de anistia para os golpistas como manobra para “apagar o crime de Lott e dos

generais do ‘retorno’ [ao quadro constitucional vigente]” e para pagar “a dívida contraída por Juscelino

na campanha eleitoral com os comunistas (PEDROSA, 1956a)”. Ao mesmo tempo o autor denunciaria

uma reunião de JK  com Henry  F.  Holland,  Subsecretário  de Estado para  Assuntos do Hemisfério

Ocidental do presidente Eisenhower. Depois dessa reunião Holland teria voltado a Washington,

onde apressou-se a convocar, para dar contas de sua missão, o estado-maior da alta finança
americana: representantes dos grandes grupos e bancos, o Chase, o City Bank, Rockefeller,
Mellon, etc. Nessa reunião apareceu, inclusive, o presidente de uma das mais conhecidas
firmas de inversões de capitais aqui instalada. Pois mal acabavam os cumprimentos, um
deles logo lhe fez a pergunta fatal: “E o petróleo?” Mister Holland, sem a menor hesitação,
respondeu: “O sr. Juscelino nos prometeu que em seis meses estaria liquidada a Petrobras”.
Isto não é boato: é a pura verdade. A informação provém de um dos que participaram da
reunião. Se é mentira então é mentira do sr. Holland (ibid.).

No mesmo mês Pedrosa atacaria JK por conta do veto do presidente ao aumento do

salário dos trabalhadores que trabalhavam nas obras “megalomaníacas” do governo federal. No artigo

publicado na Tribuna da Imprensa intitulado “Juscelino, patrão reacionário”, o autor afirmaria:

nunca o caráter socialmente estreito de um governo movido pelo mais ferrenho egoísmo de
classe se revelou com maior nitidez e presteza que o deste que aí está, ao vetar o aumento
dos servidores, técnicos e operários incluídos para fins remunerativos na chamada verba 3.
As razões do veto mostram à luz solar o monstruoso egoísmo de classe do grupo oligárquico
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que nos governa, hoje, sob o dólmã do general Lott e o fraque complementar de Juscelino. A
ater-se ao que ele tem dito sobre a situação financeira do país, o que seria coerente da parte
de  Juscelino  fôra  não  vetar  partes  nem  migalhas,  mas  o  projeto  de  aumento  em  sua
totalidade.  Cadê,  entretanto,  peito  para  tais  atos?  Embora  não  lhe  falte  a  audácia
inconsciente do aventureiro,  não tem a hombridade necessária  para gestos desse porte,
assim como não teve nem autoridade moral  para condenar os atos de indisciplina e  de
revolta dos heróis de Jacareacanga, e,  por isso, antes de iniciar o processo contra eles,
antes  mesmo  de  definir-se  juridicamente  a  figura  do  “crime”  cometido,  mandou,
sorrateiramente, pelas costas do general Lott, o Mateus de seu Bumba-meu-boi na Câmara,
o bacharel Vieira de Melo, anunciar fagueiro uma promessa de anistia. Dessa míngua fatal
de  integridade  nasceu  o  vetinho,  o  veto  realmente  parcial,  o  veto  antioperário.  Pior,
entretanto, do que essa parcialidade no veto é a sua justificativa. “Os servidores pagos pelas
dotações globais  das verbas 1  e  3 do Orçamento”,  diz  Juscelino,  têm “os seus salários
fixados por normais especiais”. Estas referm-se a uma lei getuliana de 1952 que manda que
o “pessoal de obras tenha a sua paga determinada de acordo com o salário mínimo da
região” e que “o salário em geral” seja pago “de acordo com o valor atribuído ao mercado de
trabalho local, ao tipo de atividade a ser desempenhada”. Estas linhas, em que o caráter
socialmente  reacionário  do  governo  juscelínico  se  revela  em  toda  crueza,  contém  a
concepção do “capitalismo de Estado” que teve, como se sabe, seu desenvolvimento integral
na economia soviética.  O Estado aluga a mão de obra operária,  que paga conforme “o
mercado  de  trabalho  local”,  mas  recusa  ao  trabalhador  as  vantagens  do  funcionalismo
público  em  geral,  ou  da  corporação  burocrática  propriamente  dita.  Como  ficha  de
consolação, a lei  reacionária a que recorre Juscelino determina que “o pessoal de obras
ficará sujeito ao regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho”...  mas de modo
restritivo. A mesma lei,  com efeito,  teve o cuidado de “estender” aquele “regime” apenas
“para efeito de férias e repouso semanal remunerado”. Assim, as dezenas de milhares de
trabalhadores  cujos  serviços  o  governo  explora  ficam  numa  situação  particularmente
desfavorável, quer quanto aos funcionários, quer quanto aos operários da indústria privada.
De uns não têm as garantias que lhes são asseguradas pelo seu estatuto social, como a
estabilidade, a aposentadoria, etc., de outros não têm os instrumentos específicos de defesa
em face do poder e dos interesses contrários do patronato, como o sindicato, a Justiça do
Trabalho e, sobretudo, a arma da greve. Esta, com efeito, que é regulada por uma lei super-
reacionária, que fere frontalmente o texto e o espírito da própria constituição, não se aplica
aos que trabalham para o Estado, aos que são contratados pelo Estado. O Estado-patrão
nega aos seus operários o direito  de greve e não permite  sequer  que os sindicatos de
empregados intervenham na questão vital do salário nem na questão não menos candente
da admissão ou demissão  dos  trabalhadores.  Sem posição,  sem direitos,  sem situação,
esses  milhares  e  milhares  de  trabalhadores  não  têm  a  quem  recorrer,  nem  completo
desamparo. [...] Em nome de que razão devem esses milhares e milhares de operários ser
sacrificados à megalomania “realizadora” de Juscelino? O governo revela-se assim o pior
dos patrões: não só explorador do trabalho alheio,  como extremamente reacionário,  pois
pretende  vedar  aos  seus  operários  qualquer  possibilidade  de  ação  coletiva  contra  ele
(PEDROSA, 1956d).

Pedrosa cita Juscelino, que diz que “a extensão do aumento de vencimentos e salários ao

pessoal de obras... seria prejudicial ao programa de realizações do governo (apud PEDROSA, 1956d)”.

Pedrosa diz que “fica […] de uma vez revelado o segredo da política ‘de realizações’ de Juscelino na

desesperada situação inflacionária que estamos vivendo: as ‘realizações’ se farão às custas do ganha-

pão das massas trabalhadoras em geral (PEDROSA, 1956d)”. O artigo foi publicado em 16 de março

de 1956, mesmo dia da criação da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), empresa

encarregada da construção de Brasília. E Pedrosa conclui:

170



o episódio é o retrato da desordem legislativa e da política demagógica que se vem fazendo
no Brasil  desde a era ditatorial:  Verbas desviadas para os fins mais inverossímeis, obras
geralmente suntuárias ou dispensáveis, a torto e a direito, à custa do sacrifício geral dos
contribuintes  e  da  exploração  especial  dos  milhares,  das  dezenas  de  milhares  de
trabalhadores,  desses  que  realmente  pegam  no  duro  e  no  pesado.  [...]  Se  não  são
empregados públicos para merecer aumento, se os seus salários se regulam pelo preço da
“força  de trabalho”  […] vigorante  no  mercado  de trabalho,  então façam o que todos os
proletários livres de uma democracia fazem, quando explorados sem remédio pelo patrão:
organizam-se  em sindicatos  de  classe,  recorrem à  Justiça  do  Trabalho,  pedem dissídio
coletivo e exercem pressão sobre o Congresso. E por que não o hão de fazer? Se o general
Lott, o coronel Henrique Oest, o general Zenóbio, o general Denys e o impoluto Mendes de
Morais puderam com os tanques nas ruas, exercer pressão sobre o Congresso para depor
presidentes  da  República,  por  que  esses  milhares  e  milhares  de  pobres  operários,  tão
injustamente  tratados,  não podem exercer  também a  sua  pressãozinha  sobre  o  mesmo
Congresso?  É  claro  que  podem.  E  se  o  Congresso  não  os  atender,  pondo  abaixo  o
parcialíssimo vejo juscelínico, deem mais um passo, e recorram à suprema arma de legítima
defesa de operários revoltados, diante de um patrão absolutista: vão à greve (ibid.).

Assim, Pedrosa articulava no seu discurso críticas a JK de um lado, por seu reacionarismo

herdado da Era Vargas, e por seu “entreguismo” de outro. E em relação a este último ponto, o que

incomodava Pedrosa era o comprometimento do desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, ao

que Pedrosa condicionava a melhoria das condições de vida das massas populares. Diante disso,

diante  de  um  governo  “entreguista”  e  reacionário,  Pedrosa  enxergava  soluções  golpistas  como

legítimas. É claro que Pedrosa também considerava a greve um fator de melhoria das condições de

vida dos trabalhadores, mas nos parece que esse fator era subordinado ao desenvolvimento das forças

produtivas. A frequência com que Pedrosa protesta contra o “entreguismo” de JK nesse sentido é maior

do que a frequência com que ele protesta contra o seu “egoísmo de classe”. Dos vários artigos desse

período a que tivemos acesso são poucos os que trazem uma problemática de classe, se comparados

aos que trazem uma problemática nacional e centrada na necessidade de desenvolvimento das forças

produtivas.

Não podemos nos esquecer no entanto de João Goulart, a quem Pedrosa ridiculariza nos

seus artigos, chamando-o de “ex-mocinho da estância", e a quem Pedrosa não se cansava de associar

a  Juan  Perón.  Para  Pedrosa,  num artigo  intitulado  “Jango,  a  inflação  demagógica”,  publicado  na

Tribuna da Imprensa em março de 1956,

enquanto Juscelino faz discursos pelas esquinas ou em reuniões protocolares, mas fora do
protocolo,  Jango lhe arrebata de vez o comando da política social  do governo. Como o
presidente  já  havia  perdido  o  comando  da  política  militar,  que  Lott  detém desde  11  de
novembro, não lhe resta outra função senão aquela mesma de discursar a torto e a direito,
de figurar com sua faixa onde é chamado a assinar decretos (PEDROSA, 1956c).
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De acordo  com o  autor,  Jango  declarou  numa  entrevista  que  “os  aumentos  salariais

devem sair dos lucros das empresas e não dos aumentos nos preços das mercadorias e produtos,

como invariavelmente tem ocorrido (apud PEDROSA, 1956c)”. Pedrosa responde:

a tese é sedutora,  embora pessimamente formulada, pois salários jamais podem sair  de
lucros ou ser  cobertos por  lucros.  Isso é  heresia  econômica.  Lucro provém da força de
trabalho não paga; salário é o preço da parte dessa força expendida com a aquisição das
necessidades  imprescindíveis  à  manutenção  do  próprio  trabalhador.  Querer  que  lucros
cubram salários é querer subverter tudo, e na realidade abolir o regime salarial, o regime do
capital. Um aumento generalizado de salário real produz uma queda na taxa geral do lucro.
Entretanto, um aumento monetário de salário em si mesmo não afeta a taxa de lucros. O
fato,  porém,  é  que  ninguém sabe o que se esconde  por  trás  das proposições vagas  e
erroneamente formuladas de Jango. Sabe-se, porém, uma coisa: para que a intervenção do
Estado se faça diretamente na economia das empresas privadas do Brasil, quer industriais,
quer comerciais, quer agrícolas. Essa intervenção se fará para determinar exatamente não
só a taxa geral de lucros como o volume de lucros de cada empresa. Para tal fim, o menos
que se pode pedir  é  a abertura  dos livros e  do segredo comercial.  Depois,  um enorme
aparelho policial  repressivo será indispensável  para conseguir  a detenção dos preços,  a
proibição do aumento dos preços de todas as mercadorias. É na realidade uma ditadura o
que  ele  pede.  Além  disso,  deter  os  preços  não  somente  dos  gêneros  de  primeira
necessidade como dos produtos industriais e dos próprios meios de produção é ferir  de
morte  as metas juscelínicas.  A política  de investimentos de Juscelino irá  por  terra,  para
satisfazer os caprichos de Jango (PEDROSA, 1956c).

Ora, contra a demagogia de Goulart o que Pedrosa recomenda é uma política nacional-

estatista  tal  como  definida  acima.  O  que  Pedrosa  demanda  é  o  que  João  Bernardo  chama  de

capitalismo dos gestores (embora o próprio Pedrosa, e parte da esquerda marxista brasileira, talvez

preferisse chamar de “bonapartismo”). O que ele demanda é que Goulart rompa com a demagogia e

passe à ação, que se “suicide”31, que rompa com sua classe, com a oligarquia. O que ele demanda é

que Goulart deixe de ser demagógico com relação ao nacionalismo, como já vimos anteriormente, e

31 Num artigo intitulado “Entreguismo e nacionalismo”, publicado em 1959 no Jornal do Brasil, Pedrosa afirmaria que a
briga entre a burguesia nacional e o imperialismo era no fundo uma “briga em família (PEDROSA, 1959)”. Nesse artigo
Pedrosa afirmaria que “o grupo burguês desenvolvimentista é 'nacionalista' na justa medida, isto é, até o ponto em que
seus interesses colidem com os dos grandes trustes e interesses industriais  e financeiros estrangeiros.  Mas nem
sempre há colisão. E, por outro lado, tem consciência de que laços indissolúveis o prendem àquele grupo. […] Exigir,
pois, dos modernos burgueses progressistas nacionalistas que rompam com seus irmãos fazendeiros, exportadores e
'entreguistas' e venham para a rua arrastar o povo todo numa luta frontal e radical com aqueles é exigir que façam o
haraquiri [referência a uma modalidade de suicídio praticada no Japão pelos antigos samurais na qual o suicida abria o
próprio ventre com uma espada curta,  wakizashi],  que se destruam em benefício de grupos radicais de pequenos
burgueses ou de coisa ainda mais grave (ibid.)”. No mesmo artigo Pedrosa lamenta que o nacionalismo de Goulart
pareça ser meramente demagógico, e afirma que para Goulart provar ser realmente nacionalista ele “precisa, como seu
mestre,  de  um  grande  gesto:  enrolar-se  na  bandeira  nacionalista,  e  suicidar-se.  Quer  dizer,  disputar  a  sós,
independentemente, a sucessão presidencial, num séquito de nacionalistas de todos os matizes possíveis entre o rubro
[referência ao comunismo] e o verde [referência ao integralismo]. Fora daí, lamento dizer que todo esse nacionalismo é
demagógico (ibid.)”. Isso indica que a esta altura Pedrosa concebe o suicídio de Vargas como uma ruptura com as
classes dominantes. Mas Vargas estaria realmente “renunciando” a si mesmo “para defender o povo que se queda
desamparado”,  para  defender  os  “humildes”,  como  se  lê  na  sua  famosa  carta  testamento  (disponível  em:
<http://www0.rio.rj.gov.br/memorialgetuliovargas/conteudo/expo8.html>)?
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também com relação à defesa dos interesses dos trabalhadores. Um “transformismo à esquerda”, para

usar a nomenclatura e a lógica gramsciana? Um bonapartismo de esquerda, diante da incapacidade de

conquista da autonomia pelo movimento operário? Seria uma interpretação viável a nosso ver. A nosso

ver no entanto Goulart se afirmava como membro de uma nova classe dominante: os gestores.

Mas acompanhemos a argumentação de Pedrosa:

o aumento do salário mínimo é hoje necessidade absoluta da classe operária, em face do
aumento dos vencimentos do funcionalismo e dos militares. A detenção dos preços não é
porém medida a ser obtida pela repressão policial ou pelas perseguições da Delegacia de
Economia Popular. A luta contra a inflação requer do governo o que ele não tem para dar —
austeridade, moralidade, e a coragem de acabar com a política das especulações cambiais,
do jogo fácil dos créditos, das importações clandestinas, da fuga das reservas em dólar de
brasileiros  para  o  exterior,  dos  planos  mirabolantes  e  das  metas  para  inglês  ver.  Este
governo que aí está não é capaz de lutar contra a inflação, porque é produto de inflacionários
em todos os sentidos, desde o moral ao econômico, do social ao financeiro (ibid.).

Esse trecho demonstra  como a  perspectiva de Pedrosa relativamente à  melhoria  das

condições  de  vida  dos  trabalhadores  passa  por  uma  mudança.  O  que  agora  se  demanda  é  um

nacionalismo econômico: faz-se necessário pôr um freio ao entreguismo, à drenagem de capitais para

o exterior. Aliás em A Opção Brasileira, como veremos adiante, Pedrosa adere à tese do imperialismo

como “bomba de sucção” de recursos caros ao povo para o exterior.

A nosso ver o nacionalismo de Pedrosa fica mais difícil ainda de contestar se lermos o

artigo “Defendamos o nosso tório”, publicado por Pedrosa na Tribuna da Imprensa em maio de 1956. O

artigo é esclarecedor e merece ser reproduzido quase que na íntegra. Vejamos um trecho:

Juscelino  reina,  como  os  reis  das  monarquias  constitucionais  parlamentaristas.  Reina,
porque vive no ar, mas não governa. E quanto, por vezes, passa pelo rio assina decretos ou
convênios, e toma decisões muito frequentemente desfeitas logo depois de tomadas por
contradecisões. Mas se as decisões não são desfeitas é porque se trata de proteger algum
amigo ou compadre. Destas é a que acaba de fazer, agora, com a licença de exportação de
150  toneladas  de  tório  do  estoque  de  200  acumulado  por  Schmidt32 na  sua  Orquima.
Exportar, neste momento, 150 toneladas de tório é positivamente cometer ato de traição; é
entregar ao estrangeiro algo assim como o lastro outro com que se funda todo o sistema
monetário ou de crédito de uma nação soberana. O Poder Nacional, por cuja formação, por
cuja definição se batia a Escola Superior de Guerra na sua grande época, antes de Lott ter
derrubado as instituições [...], acaba de ser mortalmente ferido por Juscelino com o ato de
proteção aos interesses materiais de seu amigo Schmidt. Segundo se sabe, a Inglaterra para
basear toda a sua economia na energia atômica bastaria consumir 15 toneladas de tório por
ano. O Brasil agora tem 200 toneladas que a Orquima estocou para a exportação. Façam as
contas e verão que essas duzentas toneladas forneceriam energia para cobrir o equivalente
de mais de 13 anos das necessidades inglesas, se decidíssemos transformar toda a nossa
economia para fazêla funcionar à base de energia atômica. Se essas toneladas de tório
embarcarem,  teremos  ficado  mais  fracos,  não  somente,  agora,  neste  momento,  mas,
potencialmente, pelas próximas décadas. Teremos perdido o nosso poder de barganha junto

32 Referência a Augusto Frederico Schmidt, poeta modernista e sócio majoritário da Orquima. Já o mencionamos acima.
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aos  Estados  Unidos  ou  a  qualquer  outra  potência  estrangeira  que  conosco  negocie.  E
teremos  desfalcado  nosso  potencial  energético  às  melhores  possibilidades  de  próximo
desenvolvimento econômico intensivo e autônomo nas aras da amizade JuscelinoSchmidt,
em proveito dos interesses da firma internacional da Orquima e da política americana de
monopolização dos materiais radioativos (PEDROSA, 1956b).

E prossegue o artigo:

quando  a  Orquima  aqui  se  fundou,  seus  organizadores  calculavam  as  perspectivas  de
prosperidade da empresa em três fatores: um, de ordem técnica, trazido seguramente pelo
grupo francês de que é representante típico o sr. Well, e que permitia o tratamento químico
das areias monazíticas; um, de ordem política, representado pelo prestígio social  do [sic]
Augusto poeta nos meios oficiais e o outro, de ordem econômica: a garantia de um mercado
comprador monopolista certo, a Comissão de Energia Atômica americana. Com o segredo do
tratamento químico nas mãos dos capitalistas franceses, fácil foi aos americanos entrarem
em sociedade com eles para tentar explorar os nossos minérios radioativos já previamente
estudados pelos técnicos americanos. Schmidt entrou na sociedade com a garantia que dera
de que os minérios semielaborados seriam escoados para os Estados Unidos. A Orquima é,
pois, tipicamente uma organização internacional destinada a explorar os recursos naturais do
país em benefício dos monopolizadores americanos, associados a capitalistas franceses e
europeus, senhores de um tratamento químico de que têm patente. Juscelino não podia,
pois, deixar de atender ao amigo, concedendo licença para a exportação de quase toda a
produção de óxido de tório estocada pela Orquima; se não desse a licença, o negócio de
Schmidt iria de água-abaixo pois ninguém existe por aqui capaz de consumir as toneladas de
tório acumuladas. [...] Pode-se dizer haver sido esta uma das raras ocasiões em que JK teve
iniciativa,  e  agiu  por  conta  própria,  resistindo  à  opinião  quase  unânime dos  técnicos,  à
opinião do EMFA [Estado-Maior das Forças Armadas], à opinião do Ministério da Marinha, à
do povo em geral: de onde provinha tanta certeza, tanta decisão? De fato, talvez, de Lott ter -
se manifestado de público, favorável à exportação? Ao escrevermos estas linhas sentimos,
toda  gente,  que,  se  Lott  mudasse  de  opinião  sobre  o  assunto,  como  tem  mudado
trefegamente de opinião tantas vezes em outros domínios, o sinistro negócio não se faria.
[...] Se Lott quiser, nem um quilo de tório sairá de nossos portos, a despeito da vontade do
presidente da República. Já imaginaram o pavor por que não passariam Juscelino e seus
amigos só de pensar que Lott pudesse amanhã, numa entrevista sensacional, abrir a boca e
vetar a exportação do tório? E quem então, neste país, terá a ilusão de supor que o negócio
ainda assim se faria? Ninguém, nem mesmo o próprio Juscelino. Pois nós, que somos contra
Lott, que encaramos com horror sua marcha batida para a ditadura aberta, a ver os nossos
estoques de tório sair barra afora, preferiríamos vê-lo já no seu quarto golpe, e sustar esse
embarque  criminoso,  mesmo  que  com  isso  aluíssem  os  restos  de  prestígio  que  ainda
compõem as vestimentas presidenciais. É que o caso é de tal gravidade que se impõe fazer
alguma coisa para impedir a exportação do precioso metal, pelo menos nesses próximos
meses. O Congresso, a opinião pública, o clero, o povo e a armada deveriam protestar em
coro contra a transação monstruosa, sobretudo sabendo-se, como se sabe, que as reservas
conhecidas  no  país  já  estão  reduzidas  em  cerca  da  metade.  E  Lott,  que  vetou  o
parlamentarismo sob  o pretexto  de  que  mudança de regime não é da alçada do poder
legislativo, depois de Juscelino ter dado carta branca ao seu líder na Câmara para defender
a emenda parlamentarista, poderia ainda, se quisesse, vetar a transação do tório. Schmidt e
os seus sócios não precisam ficar desesperados; ninguém é contra que se lhes pague pelo
trabalho de lavra e de separação do tório da matéria bruta. Mas que se pague em cruzeiros,
a preço honesto, e se exproprie a própria Orquima, depois de justamente indenizados os
seus sócios. O tório, porém, não deve sair do Brasil. Urge apelemos para uma frente única
de todas as correntes de opinião, a fim de impedir-se que Juscelino entregue as nossas
riquezas estratégicas a monopolistas estrangeiros, sejam eles amigos ou aliados nossos. Eis
porque todos instintivamente olham para Lott, por ver nele a única autoridade neste país
capaz de ir buscar nos depósitos da Orquima, se ainda por lá estiverem, nos cais ou mesmo
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já nos porões dos navios, se já for desgraçadamente o caso, essas 150 toneladas de tório
que representam para o Brasil uma espécie de pedra filosofal ou a transformação do carvão
em ouro,  da  pobreza  em riqueza,  da  fraqueza  em força.  O  futuro,  a  independência,  a
abertura de uma era de verdadeira revolução industrial e de promissora prosperidade no
nosso país estão presos àquele tório. Se o perdermos, ficaremos condenados a seguir na
traseira dos países, apesar de termos tido a riqueza em nossas mãos, pobres, coloniais,
humilhados,  só  porque  a  Orquima  não  podia  sofrer  prejuízos,  Juscelino  era  um  bom
camarada  de  Schmidt,  e  Lott,  o  maior,  Lott,  a  suprema autoridade,  Lott,  o  candidato  a
Bonaparte, o futuro salvador, não passava de um general colonial, à velha moda chinesa de
antes da revolução, um entreguista (ibid.).

Vemos aqui que a transição de Pedrosa do classismo para o nacionalismo anti-imperialista

estava já completa. A oposição à entrega dos minerais atômicos é um dos fatores que levará Pedrosa a

participar  da  articulação  da  AD.  Num  documento  de  maio  de  1956,  intitulado  “Que  é  a  Ação

Democrática?  Um  movimento  extrapartidário  para  fazer  a  revolução  nos  espíritos”  e  escrito  por

Pedrosa (ele assinou o documento enquanto presidente em exercício da AD), fica claro que foi ele

quem deu as diretrizes principais do novo grupo. O documento dizia:

a Ação Democrática não é um partido político. É um movimento extra-partidário, que procura
alertar a consciência cívica do povo, em face do descalabro político, moral e econômico da
atual situação brasileira. Suas atividades são mais amplas que as de um partido. Podem
fazer  parte  dela  homens  de  todos  os  partidos33.  As  suas  portas  estão  abertas  para
petebistas,  udenistas,  socialistas,  pedecistas,  pessepistas,  republicanos,  libertadores,
pessedistas e demais legendas democráticas (PEDROSA, 1956g).

No item “As Razões do Movimento” Pedrosa escreve:

as razões  do lançamento  da  Ação  Democrática  estão  na  existência,  que  ninguém mais
ignora, da crise por que está passando o país, - a mais profunda, talvez, de sua história. A
crise  política  aprofundou-se  com  os  acontecimentos  trágicos  de  agosto  de  1954  e  que
culminaram com o suicídio  ainda mais trágico do presidente Getúlio  Vargas.  As paixões
então explosivas, dividiram mal a opinião popular brasileira. Hoje, é que de todos os campos
vão surgindo homens cada vez mais conscientes de que essa situação não pode continuar,
de que é necessário pôr um paradeiro à crise que já agora se estendeu a todos os domínios,
e não se limita mais ao campo administrativo onde os escândalos pululam e a corrupção
campeia; no campo militar onde a divisão é profunda, nem ao campo político, onde a linha
divisório dos partidos começa a baralhar-se. A crise financeira toma proporções fantásticas, e
a inflação, em lugar de ser detida, é estimulada pelo governo que tudo aumenta, aos cem,
duzentos, trezentos por cento e até seiscentos por cento, desde passagens de bonde às
contribuições  dos  institutos,  dos  selos  postais  e  telegramas  aos  gêneros  de  primeira
necessidade, de feijão às diversões. O governo promete aumento do salário mínimo, mas o
que  fica  é  um aumento  maciço  do  custo  da  vida,  e  a  consequência  é  a  proletarização
avassaladora das classes médias e de todos os que no Brasil vivem de uma renda fixa. Só
os magnatas, os tubarões, a plutocracia ganham com a inflação. A crise tomou também os
mais vastos setores das classes rurais. [...] A miséria é infinitamente maior hoje na roça do

33 Aqui parece clara a influência do Movimento Renovador da UDN, cujo manifesto já vimos anteriormente, só que a Ação
Democrática não tem mais o caráter socialista previsto pelo Movimento Renovador da UDN (ou o caráter socialista que
Pedrosa tentava atribuir a esse movimento).

175



que nos grandes centros urbanos. Por toda parte, colonos, posseiros, lavouristas, meieiros,
rendeiros, pequenos produtores vivem escorchados pelos impostos e pelos empréstimos e
créditos, forçados ou oferecidos, pela ganância dos intermediários, pelo abuso dos grandes
proprietários e latifundiários e pelo grilo organizado. Somente um largo e grande movimento,
colhendo em seu seio gente de todos os partidos e quadrantes políticos, como pretende ser
a  Ação  Democrática,  pode  empreender,  fora  de  épocas  de  eleição,  uma  campanha  de
esclarecimento,  de  propaganda  e  persuasão,  em  vasta  escala,  em  prol  de  profundas
reformas na estrutura econômica do país e nos quadros da propriedade agrária. Somente um
movimento como o nosso, quer ser, pode conseguir o apoio e a colaboração de todos os
patriotas e democratas conscientes, independentemente dos partidos a que pertençam, no
empenho de melhorar a sorte dos milhões e milhões de patrícios pobres e desprotegidos dos
sertões e das roças desprezadas [...] (ibid.).

Há outro item intitulado “A Mobilização do Povo na Defesa Dos Minerais Atômicos”, onde

Pedrosa escreve:

a Ação Democrática propõe-se ainda mobilizar todos os brasileiros na defesa de nossas
reservas  minerais,  como  as  radioativas  e  o  petróleo  e  derivados,  em  face  da  ação
monopolizadora  dos  trustes  internacionais.  Já  não  basta  fazer  defesa  da  Petrobras;  é
indispensável e urgente ir mais longe, e fazer a defesa dos derivados do petróleo para que a
sua exploração se faça no Brasil e com predominância de firmas nacionais, a fim de impedir
a  evasão  crescente  de  nossas  rendas  e  divisas  para  fora  do  país.  Também é  urgente
opormos  uma  barreira  de  vontades  contra  a  exportação  dos  minerais  estratégicos  e
radioativos,  a  começar  pelo  tório  semielaborado  que  uma  empresa  como  a  Orquima,
subsidiária de truste internacional, acumulou e pretende, agora, sob a proteção do governo,
mandar para os Estados Unidos (ibid.).

Outro item tem o título “O Brasil, Vítima de Duas Forças Estranhas” e diz:

em defesa dos interesses vitais do Brasil, duas forças que se digladiam surda e abertamente,
precisam ser denunciadas. De um lado, os stalinistas envergonhados que, sob o pretexto de
lutar contra os trustes americanos, o que fazem é tentar jogar o Brasil contra os Estados
Unidos, os quais, queiramos ou não, são nossos aliados e com os quais, a própria geografia
nos obriga a viver e conviver em paz e amizade. Os stalinistas querem isolar o Brasil dentro
de seu próprio  contexto  natural  interamericano34.  E  quem ganharia  com isso? Apenas a
Rússia  que assim melhoraria  sua  posição  estratégica diante  do poder rival  do  norte  do
continente. Nada temos a ver com essa rivalidade. Somos antes de tudo brasileiros. Mas por
isso mesmo, pelo fato de os stalinistas em tudo puxarem brasa para a Rússia, não significa
que  vamos  fechar  os  olhos  à  ação  dos  trustes  e  monopólios  americanos,  verdadeiros
sangue-sugas da economia nacional.  A Ação Democrática tem como um dos itens mais
importantes de seu programa, lutar pela independência econômica e pelo desenvolvimento
industrial intensivo e autônomo do país. Para tanto, é necessário traçar o mapa da ocupação
monopolista estrangeira de nosso território econômico, a fim de que possamos atacá-la e
vencê-la mediante uma legislação anti-monopolista e anti-truste pelo menos tão radical como
a já vigorante nos próprios Estados Unidos35. É urgente localizar, também, onde estiverem,
os agentes nacionais desses trustes e monopólios, para denunciar os principais entreguistas
deste  país  nas  posições-chave  que  ocupam  em  todos  os  ministérios,  até  mesmo  nos

34 Curiosamente anos mais tarde, em A Opção Imperialista, a mesma acusação seria feita aos próprios Estados Unidos.
35 E também curiosamente, em A Opção Imperialista, Pedrosa interpretaria os Estados Unidos como uma nação sujeita

aos interesses dos trustes e monopólios, onde os técnicos administradores desses trustes e monopólios ascendiam ao
controle da máquina estatal.
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gabinetes ministeriais e na Presidência da República, em todas as repartições e autarquias
decisivas, direta ou indiretamente relacionadas aos interesses trutstíferos. Por causa deles,
de sua perpetuação nesses postos, sai governo, entra governo, sem que nada se altere,
enquanto os trustes e monopólios continuam a florescer e enraizar-se ainda mais e a exercer
influência crescente sobre a vida econômica e social do país. Um partido só não pode fazer
essa campanha salutar e libertadora (ibid.).

Impossível falar mais claramente. O mais interessante é que Pedrosa parece tentar se

livrar do nacionalismo em certos, mas o nacionalismo sempre volta a dar o tom do seu discurso, como

quando ele diz por exemplo que a luta não é contra os Estados Unidos como nação e a favor da Rússia

como nação. O problema é que termina por dizer que a luta é em prol do Brasil como nação. E o

desenvolvimento das forças produtivas é colocado como indispensável para a melhoria das condições

de vida dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que a ação dos trustes e monopólios estrangeiros é

colocada na contramão dessa melhoria, drenando recursos para fora do país. Enfim, a transição para o

nacionalismo anti-imperialista estava já completa.

As concepções de Pedrosa não parecem ter suscitado respostas polêmicas da parte de

outros líderes ou teóricos do nacionalismo de esquerda no Brasil, nem da parte de outros líderes e

teóricos de esquerda em geral.  Mesmo dando uma guinada em direção ao nacionalismo Pedrosa

continuava atacando a União Soviética e os comunistas. E ele atacava também o desenvolvimentismo

de Kubitschek, o que poderia fazer dele um alvo para os intelectuais do ISEB por exemplo. Talvez isso

tenha ocorrido em parte justamente para não dar publicidade às ideias do autor,  que carregava o

estigma  do  trotskismo.  No entanto  encontramos  cartas  de  leitores  furiosos,  enviadas  ao  jornal  O

Semanário, criticando as ideias de Pedrosa. O Semanário foi um jornal que contou com colaborações

frequentes de teóricos do nacionalismo de esquerda brasileiro ligados ao ISEB, como Nelson Werneck

Sodré. Porém, apesar das cartas dos leitores, o jornal publicou o texto “Que é a Ação Democrática” (O

SEMANÁRIO). Uma das cartas, de Azevedo Rolim, dizia o seguinte:

como  é  possível  usar  o  título  de  democrática  uma  organização  que  surge  com  a
preconcebida preocupação de separar, de excluir da vida política nacional, uma das mais
consciente e ponderáveis parcelas da sua opinião, quais sejam, os comunistas, a quem a
“Ação  Democrática”,  pretendendo  ridicularizar,  chama  de  “stalinistas”,  numa  imbecil
demonstração de flagrante puerilidade? Estarei fugindo à verdade dos fatos? Não, por certo,
pois é o próprio sr.  Mário Pedrosa, um dos dirigentes da aludida “Ação”,  quem me dá o
direito  de  assim  pensar,  quando  explica  o  que  ela  é.  [...]  Ao  meu  [ilegível]  a  “Ação
Democrática pode ter  — e já o terá, por certo  — a adesão da fina-flor dos reacionários e
fascistas  indígenas  [...];  pode  ter  o  apoio  dessa  elite,  [...]  entretanto  o  apoio  do  povo
brasileiro que, felizmente, esclarecendo-se a cada dia de experiência que vive, vai marcando
com o ferro candente do seu ódio patriótico os que não se cansam de traí-lo, assim como
põe de  quarentena  quantas  “ações”  salvadoras  vão  surgindo,  tenham elas  o  rótulo  que
tiverem (CARTA DOS LEITORES).
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Vejamos agora outras expressões do internacionalismo nacionalista ou terceiro-mundista

de Pedrosa, que já vimos acima quando analisamos o artigo sobre a Conferência de Bandung. Num

artigo intitulado “A vez da América Latina”, publicado no Jornal do Brasil em junho de 1960, Pedrosa

escreveria “está na hora [...] de a América Latina aparecer como uma realidade política viva, e não

simples  designação  geográfica  (PEDROSA,  1960a)”.  O  artigo  apelava  para  que  os  países  latino-

americanos se unissem em solidariedade à Revolução Cubana, uma revolução de libertação nacional.

Mais tarde Pedrosa publicaria em 1967 o artigo “A crise do comunismo e o novo partido”, onde estaria

escrito que:

quando se comemora o cinquentenário da Revolução Russa, não se pode esconder a crise
profunda do comunismo, tal como emergiu no palco histórico das forças criativas do povo
russo ao contato com o marxismo, a expressão mais alta do pensamento ocidental. [...] Em
face dessa crise, um novo capítulo da história mundial do comunismo se abre para o mundo.
A fase russa do marxismo e do comunismo parece que terminou. Mao Tsé-tung mostrou que
na  escala  nacional  de  seu  país  ele  pode  ser  igualado  a  Lenin,  embora  desprovido  da
bagagem científica  deste.  Mas na escala  internacional,  fala  uma algaravia  sino-marxista
ininteligível.  Ele  consegue,  com  efeito,  incorporar  dentro  dele  as  tendências  mais
antagônicas:  de  um  lado,  o  apelo  ao  “culto  da  personalidade”  quase  como  um  Stalin
demencial e, de outro, o apelo à mocidade para evitar a burocratização a la russa da sua
revolução;  combate  a  superação do economismo sobre  o  político,  do  interesse nacional
sobre a revolução mundial. [...] Na China Popular, a revolução [...] não foi concluída, e se
passa agora por uma enigmática crise de transição ou de tateio, as forças populares que a
levaram para a frente ainda não se esgotaram. Uma velha e grande nação como a China não
se reergue da degradação em que se encontrava sob o tacão imperialista para ocupar o
primeiro plano da história mundial através de uma revolução como a por que passou, para
parar  em  seu  processo  e  voltar  a  ruminar,  dissolvida,  na  antiga  degradação.  Mas  sua
revolução foi por demais um produto nacional típico, apesar do marxismo, como, aliás, a
russa,  para  vencer,  desenvolver-se,  reconhecer-se,  amadurecer  e  poder,  numa geração,
clarear  os perfis  da teorização de uma nova revolução para o  mundo.  [...]  Não em vão
terminou  um  dia  sem  história,  graças  a  uma  penada  do  marechal  Stalin,  a  Terceira
Internacional  fundada  por  Lenin  e  os  revolucionários  da  época  [...].  Em vão  a  modesta
Quarta Internacional de Trotsky e dum punhado de companheiros pelo mundo é proclamada,
às  vésperas  da  Segunda  Grande  Guerra,  a  fim  de  suceder  à  Terceira,  também  falida
politicamente,  mas  ainda  poderosa  bastante  organizatoriamente  para  varrer  da  cena
qualquer movimento mesmo embrionário à sua esquerda, graças ao apoio que lhe advinha
do Poder Soviético. Hoje, a situação é outra. Desde a revolução cubana, a revolução da
Argélia, a luta do Vietnã do Norte, o levante descontrolado do Terceiro Mundo e, finalmente,
a fundação da OLAS [Organização Latino-Americana de Solidariedade],  essa meia nova
internacional a tentar uma nova estratégia revolucionária, que a situação dos heréticos e
dissidentes pelo mundo mudou. Vejamos a OLAS. Com todas as suas insuficiências teóricas
e  obscuridade  estratégica,  conseguiu  ela  firmar  no  plano  internacional  um  movimento
revolucionário à esquerda do Partido Comunista. Ela conseguiu implantar a ideia de que a
luta contra o imperialismo norte-americano não é apenas o centro de toda a luta dos povos
oprimidos e subdesenvolvidos, mas que essa luta não pode ser levada a efeito senão por
meios insurrecionais. [...] Contra a linha da OLAS a maioria dos partidos comunistas oficiais
já se manifestou, de público, inclusive pelas colunas mais que autorizadas do Pravda. A linha
oficial  dos  partidos  comunista  é  uma  linha  de  reforma.  Por  mil  motivos,  alguns  bem
procedentes, o comunismo é hoje um movimento muito mais reformista que revolucionário.
Nos países como o nosso, onde um capitalismo desigualmente desenvolvido pelo país, mas
altamente  desenvolvido  em  alguns  setores,  com  uma  tradição  política  reformista  e
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parlamentar  ainda não de todo abolida,  — para isso trabalha, com afinco,  é verdade,  o
próprio Governo atual [a Ditadura Militar] — decretar que toda luta anti-imperialista terá de
tomar  feição  imediatamente  revolucionária  ou  insurrecional  e  que  todo  movimento
revolucionário terá de ser travado através de guerrilhas no campo é, para muitos analistas e
para os estrategas e táticos do velho comunismo, menos do que um erro político, quase uma
insensatez.  No  fundo,  porém,  não  é  isto  que  predetermina  a  priori  a  linha  reformista
parlamentar dos atuais partidos comunistas; mas um princípio estratégico velho que vem do
bolchevismo  mas  sobretudo,  na  sua  caricatura,  do  stalinismo.  Somente  um  partido
organizado e centralizado pode fazer a revolução (PEDROSA, 1967a).

E Pedrosa continua:

Frantz Fanon,  num estudo sob muitos aspectos admirável  pela  coragem das ideias e  a
lucidez, [...] em que analisa o problema da espontaneidade, “sua força e sua fraqueza, nos
povos  coloniais,  mostra  como  de  início  observa-se  verdadeiro  triunfo  no  culto  da
espontaneidade”. Para os revolucionários coloniais só há então uma tática ou doutrina: “agir
de tal modo que a nação possa existir”. Quando a luta começa a incluir  todo o país,  “a
espontaneidade é rei, e a iniciativa localizada. Em cada morro um governo em miniatura é
formado e  toma o  poder.  Por  toda  parte,  nos  vales  e  florestas,  no mato  e  nas  aldeias
encontramos  uma  autoridade  nacional...”  [...]  Quando  o  inimigo  toma  a  ofensiva,  a
solidariedade dos grupos cresce e a ofensiva dos colonizadores põe em questão o local, a
utópica atmosfera do primeiro período. “Cedo a dura experiência das armas inimigas ensina
aos combatentes e a seus líderes locais a reformular sua atitude. A luta toma uma escala
realmente de guerra nacional [...] (ibid.)”.

E conclui Pedrosa, citando Fanon:

“[...] o militante nacional descobre na ação real uma nova forma de atividade política que de
nenhum modo se parece com a velha. Toda essa política é nacional, revolucionária e social.
E os novos fatos, de que os nativos vão agora tomar conhecimento, se aparecem na ação”.
O  Partido  Revolucionário  é  um  novo  Partido  que  só  se  cria  e  se  organiza  na  ação
revolucionária,  de  que  as  massas  começam  por  ter  a  iniciativa.  O  reformismo  é  um
instrumento de outra época, ou específico das metrópoles. A revolução, ao contrário, é um
instrumento da periferia. Ela será mundial, quando chegar a bater às portas das metrópoles,
procedente do mundo dos subdesenvolvidos, colonos e escravos (ibid.).

Em  primeiro  lugar  nesse  texto  Pedrosa  apresenta  o  comunismo  como  uma  criação

nacional russa, não como a expressão ideológica das práticas de resistência e luta aberta da classe

trabalhadora  contra  o  capital.  Em  segundo  lugar  Pedrosa  confia  na  possibilidade  de  derrota  da

burocratização na Revolução Chinesa porque a China é uma grande e velha nação recém-reerguida da

degradação,  e  não por  um interesse da classe trabalhadora da China.  Em terceiro  lugar  Pedrosa

aponta  um  novo  internacionalismo,  inclusive  materializado  numa  nova  internacional,  mas  uma

internacional nacionalista: a OLAS. Em quarto lugar, para Pedrosa, o internacionalismo proletário faliu:

tanto a Terceira quanto a Quarta Internacional desapareceram. Em quinto lugar o comunismo se tornou

reformista e avesso à espontaneidade dos trabalhadores, ao passo que as massas redescobrem a
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revolução e o espontaneísmo na luta de libertação nacional. Por último a afirmação — muito clara — de

que a periferia é revolucionária em oposição ao Centro, que é reformista. A revolução só será mundial

quando a periferia bater às portas do Centro.

Essas  concepções  estariam  presentes  nos  dois  livros  publicados  por  Pedrosa  na

sequência do Golpe de 1964, e que tinham por objetivo explicá-lo, e atravessariam os anos 1960 e

1970, pois Pedrosa publicaria um artigo em 1978 na revista  Encontros com a Civilização Brasileira,

“Teses para o Terceiro Mundo”, onde defende que é preciso ver nos “países pobres do terceiro (e do

quarto) mundo” “os portadores da Revolução (PEDROSA, 1978b, p. 12)”. Tal “revolução” seria uma

“nova ordem pela qual já morreram, representando as aspirações de milhões e milhões de homens do

terceiro mundo; Mossadegh, na Ásia, em 1953, Lumumba, na África, em 1961, e Salvador Allende, na

América Latina, em 1973 (ibid.,  p. 12)”. Apesar de afirmar que essa “revolução” é “mundial e proletária

(ibid.,  p. 12)” a ênfase de Pedrosa incide sobre a problemática da libertação nacional, e não sobre a

problemática da luta dos trabalhadores contra o capital, mesmo porque Pedrosa atribuirá às nações

subdesenvolvidas o status de “nações proletárias”, como veremos na análise de A Opção Imperialista.

Por outro lado os indícios de que essa “revolução” se avizinha são: “a derrota militar do imperialismo

norte-americano  no  Vietnã  e  os  embriões  de  uma  revolução  no  Cambodja  pelos  camponeses

Kmerianos”,  bem como o fato  de que  a civilização  norte-americana  “não é mais modelo,  mas ao

contrário,  provoca  antes  uma  repulsa  aos  olhos  do  mundo.  Sua  sociedade  dando  indícios  de

decomposição [...] (ibid.,  p. 12-13)”.

Essa “revolução” servirá portanto para substituir as “relações de dominação imperialista

por um sistema de relação de cooperação entre os povos e governos (ou estados) (ibid.,  p. 13)”. Mas

qual seria a instituição a mediar essa cooperação? A Organização das Nações Unidas (ONU):

[...] o seu destino está claro. Em seu seio entraram [...] todas as raças, todas as nações, os
estados fracos e pobres do mundo. Eles aí  estarão reunidos na sua pobreza, com suas
preocupações,  seus  sofrimentos  e  aspirações  e,  pela  primeira  vez  na  história  humana,
aparelhados diante dos países ricos. [...] Em seu recinto, o confronto das duas ordens do
mundo já tem lugar: de um lado, a ordem dos ricos, com a aparência de legalidade que lhes
conferem  o  longo  uso  do  poder,  a  tradição  e  a  violência,  fundadora  dos  direitos
estabelecidos, do outro, a ordem de um direito nascente que a Assembleia Geral das Nações
Unidas, a 1º de Maio de 1974, proclamou: “Nós, membros das Nações Unidas, proclamamos
com solenidade nossas determinação comum de trabalhar urgentemente pela instauração de
uma  nova  ordem  econômica  internacional”.  Assim  se  define  com  clareza  ofuscante  o
confronto maior de nossa época e mais ainda de nossa civilização. Acaba para sempre a
época de ouro da PAX AMERICANA, a ONU acaba de ganhar autonomia sobre seus antigos
mestres e sua sorte está, pois, em jogo. Ela não pode mais viver no mundo sem que a nova
função que lhe foi confiada pela História — a única e legítima representatividade dos Estados
do Mundo — seja integralmente respeitada. [...] Um corpo legislativo novo se levanta assim
no horizonte. [...] Diante desse embrião de um organismo democrático, o mais representativo
e o mais vasto que o mundo pode nos oferecer, a velha ordem, a ordem dos ricos, já se
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prepara, com empenho, para matar no ovo esse embrião. Nos Estados Unidos, de Kissinger
a Rockefeller, arrastando consigo o Presidente, toda a estrutura dirigente do país se mobiliza
para a batalha contra a nova ordem (ibid. p. 23-24).

Pedrosa concedeu uma entrevista a Cícero Sandroni em junho de 1978, portanto dois

meses antes da publicação de “Teses para o Terceiro Mundo”. Nessa entrevista ele diria que “com o

Estado Novo, o autêntico sindicalismo brasileiro foi em grande parte liquidado (PEDROSA, 1978a)”.

Para Pedrosa, nessa mesma entrevista, só surgiria algo novo no movimento operário brasileiro a partir

do movimento grevista do final dos anos 1970 no ABC paulista.  Assim, ao mesmo tempo em que

identificava algo de novo no movimento operário  brasileiro,  que eram as greves do ABC paulista,

Pedrosa reafirma que os países do Terceiro Mundo são os portadores da revolução. Na verdade a

nosso ver nesse momento Pedrosa subordinava as lutas da classe trabalhadora no Brasil à perspectiva

terceiro-mundista, pois Pedrosa diz ao final da entrevista: “o homem vive um momento de transição, de

mudança. Estamos numa época de crise profunda, uma crise que é mais aguda no Terceiro Mundo,

onde  bilhões  de  homens  estão  condenados  a  morrer  de  fome,  como  os  nossos  índios  estão

condenados a desaparecer, aniquilados pelo branco (PEDROSA, 1978a)”.

Ao  mesmo tempo em que comemora  a  nova  conjuntura  de  emergência  de  um novo

movimento grevista, Pedrosa demonstra estar no centro das suas preocupações a questão do Terceiro

Mundo e da luta anti-imperialista, que coloca o homem num “momento de transição, de mudança”. A

transição e a mudança não são atribuídas ao novo movimento grevista. Somente depois de voltar a

percorrer com frequência suficiente os grupos sociais e as lutas proletárias a partir dos anos 1970 é

que Pedrosa vai defender a formação do Partido dos Trabalhadores (PT), um partido independente da

classe trabalhadora.

É interessante uma entrevista concedida por Pedrosa em novembro 1966 ao  Jornal do

EBAP,  isto  é,  no ano em que Pedrosa publica  A Opção Imperialista  e A Opção Brasileira.  Nessa

entrevista Pedrosa seria questionado se “o problema nacional do Brasil é dependente da estrutura de

classe” e responderia: “claro, é uma fatalidade da organização da sociedade. No Brasil as chamadas

classes dirigentes já são incapazes de responder às necessidades do desenvolvimento do país. A crise

brasileira é a crise das classes dirigentes (PEDROSA, 1966c)”. Mas ao final da entrevista Pedrosa diria

que “uma oposição [à Ditadura Militar] mesmo pequena mas disposta a lutar contra a ideologia oficial

reinante pode servir de catalisador nacional em torno da bandeira da autodeterminação que no Brasil

se confunde com o projeto de modelo socialista (ibid.)”. Quer dizer, o autor conseguia ao mesmo tempo

afirmar  que  a  crise  por  que  passava  o  Brasil  estava  relacionada  à  estrutura  de  classe  e  que  o

nacionalismo anti-imperialista no Brasil se confundia com o socialismo. E o problema está justamente
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aí: confundir ou possibilitar a confusão de uma política nacional (supraclassista) com uma política de

classe.  Concebendo uma política  nacional  (o  nacionalismo anti-imperialista)  em termos de classe,

Pedrosa podia chegar ao conceito de “nações proletárias”, tomando-o emprestado de Gunnar Myrdal

(PEDROSA, 1966c, p. 308-309).

Analisaremos agora, no próximo capítulo, as duas obras de Pedrosa nos anos 1960,  A

Opção Imperialista e A Opção Brasileira, que sintetizam as concepções nacionalistas anti-imperialistas

e terceiro-mundistas que o autor vinha desenvolvendo desde os anos 1950.
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CAPÍTULO 4

As opções de Mário Pedrosa

1. A resolução do impasse

Vimos  acima  que  durante  toda  a  segunda  metade  da  década  de  1940  a  classe

trabalhadora manteve grande combatividade por meio do movimento grevista articulado por comissões

de fábrica e sindicatos. Porém os resultados eleitorais colocavam no poder os membros do círculo de

Getúlio  Vargas.  A nosso  ver  isso  crisou  a  ilusão  entre  os  constitucionalistas  liberais  e  no  próprio

Pedrosa de que todo aquele movimento de massa confundia-se com o “getulismo”, pois já vimos que

Pedrosa encarava o PTB como o partido com o qual a classe trabalhadora se identificava, mais do que

o PCB. Isso o afasta daquele movimento (apesar de inicialmente, por meio da USP por exemplo, ele ter

tentado massificar a luta pelo socialismo democrático), quer dizer, o afasta justamente da base social

que  também  resistia  à  política  conjugada  do  PCB  com  os  trabalhistas.  Diante  desse  quadro,  e

influenciado por Carlos Lacerda e os golpistas da UDN, Pedrosa vai nutrir a perspectiva de que os

militares intervenham consolidando a democracia, para que a partir daí as forças democráticas, que

incluíam os socialistas, pudessem lutar por suas reivindicações.

Havia portanto um cenário de agitação do proletariado, ora sob controle dos comunistas e

trabalhistas, ora não. E diante desse cenário as classes dominantes vão ter cada vez menos apreço

pela democracia, sobretudo porque os “populistas” continuam a ser eleitos. A democracia porém foi

mantida até quando o “populismo” bem serviu ao crescimento econômico e à industrialização, e até

quanto o “populismo” trabalhista-reformista não chegou à presidência e tentou executar um programa

de  reformas.  Para  diminuir  ainda  mais  o  apreço  dos  exploradores  pela  democracia,  esse  era  o

momento  em que se multiplicavam movimentos  populares,  com destaque para  a  mobilização  dos

trabalhadores no interior rural do país. E desde o início da Guerra Fria, após o período de relativa

colaboração entre Estados Unidos e União Soviética36, a sociedade brasileira, e também outros países,

36 “A Segunda Guerra Mundial infligira enormes prejuízos à Rússia, em termos de vidas perdidas, fábricas desmanteladas
e ferrovias reviradas. A industrialização que Stalin havia conseguido com grandes sacrifícios na década de 1930 sofrera
um forte revés. Até a produção agrícola havia caído mais de 50 por cento durante a guerra. A ajuda e a assistência
externas eram vitais para a reconstrução da União Soviética. Os líderes americanos conheciam as agruras da Rússia e
esperavam usá-las a seu favor. Truman estava convencido de que ‘economicamente nós (os americanos) temos os
trunfos e os russos têm que vir a nós’. Havia duas formas possíveis de ajuda pós-guerra: empréstimos e contratos de
Aluguel-Arrendamento. Em janeiro de 1945, os soviéticos solicitaram US$6 milhões de empréstimo para financiar a sua
reconstrução. Apesar do encorajamento inicial americano, FDR [Franklin Delano Roosevelt] adiou a decisão sobre este
pedido. À medida que as relações com a Rússia esfriavam, as chances de aprovação diminuíam. No final da guerra, o
pedido de empréstimo estava esquecido, embora nunca tenha sido formalmente recusado. Os contratos de Aluguel-
Arrendamento  mostraram  ter  mais  sucesso.  Em  11  de  maio  de  1945,  Truman  encerrou  todos  os  Aluguéis-
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fica bipolarizada, isto é, qualquer protesto social é taxado como comunismo, resultado de ligações com

a União Soviética, a China ou outros países que passaram por revoluções semelhantes no século XX.

Ao mesmo tempo qualquer crítica à orientação dos comunistas, nas suas variadas facções, é recebida

como traição à perspectiva de esquerda em geral. Tudo torna-se ainda mais complicado com a eclosão

da  revolução  anti-imperialista  em  Cuba  e  sua  posterior  aproximação  com  a  União  Soviética.  Os

Estados Unidos também vão encarar qualquer governo mais ou menos demagogicamente nacionalista

e reformista na América Latina como um inimigo e potencial aliado da União Soviética, processo que

será brilhantemente analisado por Pedrosa, como veremos adiante.

O Brasil  em 1960, quando Juscelino Kubitschek passa a faixa presidencial  para Jânio

Quadros, antigo conhecido e aliado de Pedrosa e seu grupo, possuía já 70,1 milhões de habitantes.

Aproximadamente 50% da população vive no campo e aproximadamente 50% da força de trabalho

trabalha em atividades agrícolas, mas o êxodo rural e a urbanização estão já bastante avançados. O

desenvolvimento econômico tinha sido geograficamente muito desigual: o nível de renda no nordeste

equivalia a aproximadamente 28% do de São Paulo; e desigual era também a distribuição de renda

nacionalmente: os 40% mais pobres apropriavam-se de 15,8% da riqueza, porcentagem que cairia

para 10,4% em 1980; a desigualdade em termos de propriedade da terra era também descomunal, pois

de 70,1 milhões de habitantes apenas 3% possuíam terras, e destes 2% possuíam 58% da área total

agricultável (NETTO, 2014, p. 26). Agravando os efeitos da desigualdade, há uma inflexão para baixo

no crescimento do PIB: em 1963 o crescimento foi de 1,5%, em 1962 havia sido de 5,3%, recuperando-

se em 1964 para “medíocres 2,9%” (ibid., p. 40). A taxa de formação bruta de capital fixo vinha caindo:

3,1% em 1962, 2,8% em 1963, 2,5% em 1964. Os investimentos estrangeiros vinham em queda: 39,2

milhões de dólares em 1961,  20,1  milhões em 1962,  4,3  milhões em 1963.  Na verdade,  “dada a

magnitude e o tempo de maturação dos investimentos realizados na segunda metade dos anos 1950,

era esperável uma redução do ritmo de desenvolvimento (ibid., p. 41)”.

O movimento operário e sindical, hegemonizado pelo PTB secundado pelo PCB, vinha se

expandindo:  de  1960  a  1964  o  número  de  sindicatos  passa  de  aproximadamente  1600  para

aproximadamente 2000. Atuavam os já mencionados CGT e o PUA. Apesar do crescimento do número

de sindicatos não se consegue superar o cupulismo: as organizações sindicais não abarcavam mais

Arrendamentos  para  a  Rússia,  incluindo  os  que  se  referiam  a  mercadorias  que  já  estavam  embarcadas.  O
Departamento de Estado viu  a  ação como ‘uma pressão sobre a União Soviética’.  Stalin  classificou-a de ‘brutal’.
Atendendo aos protestos russos, Truman recomeçou os embarques de Aluguel-Arrendamento, mas somente até que a
guerra terminou, em fins de agosto.  Depois disso, todos os contratos daquele tipo foram cancelados. Privados da
assistência americana, os russos se viram forçados a reconstruir sua economia através de reparações de guerra, que
eles cobraram de sua zona de ocupação na Alemanha, Europa Oriental e Manchúria. A economia russa recuperou-se
lentamente da guerra, mas o descontentamento sobre a recusa da América de conceder ajuda convenceu Stalin da
hostilidade ocidental, aprofundando assim o crescente antagonismo (DIVINE, 1992, p. 614-615).
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que 25% dos trabalhadores. Verificam-se mesmo assim 105 greves em 1961, 128 em 1962 e 149 em

1963 (ibid., p. 45-46)

Repetia-se  o  drama  vivido  hoje:  direções  cupulistas  desestimulando  as  lutas  ou

desestimulando sua continuidade e radicalização, por isso desestimulando a mobilização ativa das

bases, concorrendo com oposições sindicais com parcos recursos materiais e humanos para ampliar

sua militância entre as bases e promover lutas contínuas e radicalizadas. Segundo David Maciel (2004,

p. 60), “estes movimentos, nascidos entre as direções sindicais, que possuíam uma perspectiva mais

econômico-corporativa, […] eram compostos por setores de oposição sindical, fortemente influenciados

pelos agrupamentos e partidos de esquerda, que criticavam acidamente o 'reformismo' do PCB e do

sindicalismo  oficial”.  Essa  perspectiva  mais  radicalizada  mais  tarde,  em  plena  Ditadura  Militar,

impulsionaria por exemplo os movimentos grevistas de 1968 em Contagem, São Bernardo do Campo e

Osasco. Esse sindicalismo avançava “uma perspectiva de ruptura com o horizonte populista sob o qual

se movia todo o sindicalismo”, “desenvolvendo manifestações embrionárias de caráter anticapitalista

(ibid.,  p.  61)”.  Tais oposições sindicais representavam uma mediação entre as movimentações das

bases,  nos  comitês  de  fábrica  por  exemplo,  e  as  direções  cupulistas.  Esse  processo  remete  ao

contexto de redemocratização pós-Estado Novo, como já vimos acima.

Além disso, partindo da iniciativa dos comunistas desde 1954, os trabalhadores do campo

vão emergir ao centro dos conflitos sociais no contexto das Ligas Camponesas. Levantando a bandeira

da reforma agrária radical, sob influência do advogado e posteriormente deputado Francisco Julião, as

ligas  se  expandem: em 1963 haverá  218  organizações.  O movimento sindical  no  campo também

verifica  expansão:  em  1963  havia  270  sindicatos  reconhecidos  legalmente  e  557  aguardando

reconhecimento.  Um  dos  antecedentes  importantes  é  a  União  dos  Lavradores  e  Trabalhadores

Agrícolas do Brasil (ULTAB), criada em 1954 sob liderança do comunista Lindolfo Silva (NETTO, 2014,

p. 46).

No meio estudantil ganha destaque a União Nacional dos Estudantes (UNE) e seu Centro

de Cultura Popular (CPC), que defendia uma cultura engajada com o “povo”, onde jovens de famílias

abastadas percorrem o mesmo caminho que Pedrosa percorreu na juventude, só que fazendo “opção”

pelo engajamento por uma massa popular nacional, menos restritiva que a “opção” de Pedrosa pelo

engajamento na luta do proletariado. Este engajamento é compartilhado pelo Movimento de Educação

de  Base,  impulsionado  por  Paulo  Freire  e  apoiado  pela  Igreja  Católica,  e  que  defendia  uma

alfabetização “conscientizada”. Ambos os movimentos atuavam em nome de uma cultura “nacional-

popular”. Também fará parte dessa tendência o Cinema Novo e uma ala da Bossa Nova mais politizada
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(NAPOLITANO, 2015, p. 20-21).

A  ideologia  nacional-desenvolvimentista  seria  desenvolvida  sobretudo  pelo  ISEB  —

fundado em 1955,  atuando como agência  do  Ministério  da  Educação e  Cultura  a  partir  de  1956,

reunindo sociólogos, economistas e historiadores —, que oferecia cursos inicialmente para servidores

públicos e depois para o público em geral, divulgando estudos de Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos,

Nelson  Werneck  Sodré,  Álvaro  Vieira  Pinto,  entre  outros  (NETTO,  2014,  p.  47).  Segundo  Hélio

Jaguaribe (2005, p. 31), o ISEB remonta à experiência de jovens intelectuais reunidos em torno de dele

mesmo nos anos 1940, que se manifestavam na imprensa por meio do  Jornal do Comércio, no que

tiveram a colaboração de um personagem que conheceu Mário Pedrosa quando este frequentava os

círculos  modernistas  e  que  foi  atacado  por  Pedrosa  nos  anos  1950  como  “entreguista”:  Augusto

Frederico Schmidt. O grupo pretendia “incorporar elementos fundamentais do legado marxista, sem,

entretanto, aceitar a teoria do materialismo histórico”, teoria que seria substituída pelo positivismo. Unia

o grupo a “vontade de compreender […] a problemática brasileira em sua especificidade (ibid., p. 31)”.

No grupo Jaguaribe dividia espaço com ex-integralistas, como Roland Corbisier e Ângelo Arruda, mas o

próprio  Jaguaribe  havia  sido  influenciado  por  Pedrosa.  Jaguaribe  relata:  “fui  trotskista  em  minha

juventude,  como  uma  forma  de  ser  marxista  não-stalinista.  Fui  discípulo  de  Mário  Pedrosa  […],

participei do Partido Socialista a seu lado (ibid., p. 33)”.

Na verdade Pedrosa e participantes do núcleo do ISEB cruzariam seus caminhos mais à

frente  novamente.  Mas  não  seria  apenas  Pedrosa,  pois  segundo  Jaguaribe  a  tese  do  nacional-

desenvolvimentismo  era  patrocinada não  apenas por  Kubitschek mas também pela  FIESP e  pela

esquerda (ibid., p. 39). Segundo Candido Mendes de Almeida (2005, p. 20-21), o ISEB e a ESG, com

seu projeto  “nacionalista  salvacionista”,  “encontravam-se,  numa 'reciprocidade de perspectivas',  de

costas,  entretanto,  emulando-se  sem  nenhum  contato  direto,  mas  amb[o]s  a  dar  contas  da

impossibilidade de qualquer perdurar do establishment brasileiro após os meados dos [anos] [19]50”.

Pedrosa na verdade foi influenciado diretamente pelo ISEB, pois em A Opção Brasileira ele cita o livro

Introdução ao Estudo das Contradições Sociais do Brasil de Wanderley Guilher, descrevendo-o como

“modesto” e “estimulante”, mas criticando sua tese de que o imperialismo entrava em contradição com

os interesses do capitalismo nacional (PEDROSA, 1966c, p. 189).

Além do ISEB a ESG vai formular também uma ideologia de desenvolvimento nacional,

assentada no planejamento estatal fortemente intervencionista, tornando o Estado o “núcleo articulador

do grande capital, nacional e estrangeiro (NETTO, 2014, p. 78)”. Além disso o projeto político da ESG

previa  a  manutenção  da  “segurança  interna”  mediante  um  aparato  repressivo  e  uma  rede  de
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informações bem desenvolvidos, do que depende o desenvolvimento econômico (ibid., p. 87). Trata-se

de cuidar da defesa interna contra a “subversão comunista infiltrada (NAPOLITANO, 2015, p. 10)”. A

ESG sintetizaria tal projeto sob o nome de Doutrina de Segurança Nacional, projeto este inspirado pelo

National  War  College  americano  (já  vimos que  os  militares  brasileiros  aproximam-se  dos  Estados

Unidos nos anos 1940 justamente tendo em vista “um Exército forte dentro de um Estado forte”).

Seja  como  for,  nesse  Brasil  os  impasses  econômicos  e  os  conflitos  políticos  serão

resolvidos  de  uma  forma  ou  de  outra  recorrendo  a  um  tipo  qualquer  de  projeto  nacional  de

desenvolvimento. Daniel Aarão Reis (2014, p. 55) afirma que na sequência do golpe de 1964 o governo

Castelo Branco vai dar início a uma política internacional-liberal, e não nacional-estatista, executando

propostas do FMI para debelar a crise, com cortes de gastos públicos, contenção do crédito e arrocho

salarial  como  formas de  estabilizar  as  finanças  e  a  economia  do  país,  construir  um mercado  de

capitais,  incentivar  as exportações e  atrair  investimentos  estrangeiros.  No entanto,  como já  vimos

quando analisávamos a política  econômica  do  segundo governo  Vargas,  essa política  comportava

elementos do receituário liberal ortodoxo, encarados como indispensáveis para criar condições para a

retomada da industrialização impulsionada pelo Estado.  Logo,  estamos diante na verdade de uma

segunda tentativa de executar o programa econômico de Vargas no pós-Estado Novo, só que dessa

vez com as garantias de uma ordem política ditatorial.

Essa ordem política ditatorial era indispensável para controlar as forças sociais que se

mobilizavam nessa época por  um outro  modelo  nacional  de desenvolvimento,  reformista.  O Plano

Trienal de Celso Furtado porém, como veremos adiante, elaborado para o governo Goulart, continha

elementos de ortodoxia liberal, seguindo a tendência do governo de Jânio Quadros.

Logo que Quadros assume o poder  ele  dá início  a  uma política  econômica ortodoxa:

contenção de gastos públicos, política monetária concentracionista, entre outra medidas. Aliás o projeto

econômico de Quadros era de estabilização doméstica e recuperação do crédito externo, ao que se

seguiria a retomada do crescimento, com a contribuição de capitais privados nacionais e estrangeiros

(VILLELA, 2011, p. 40). Mas a linha monetarista ortodoxa desagrada ao setor industrial, que como já

vimos  adere  a  projeto  nacional-desenvolvimentista,  acostumado  ao  crédito  fácil,  e  também  aos

trabalhadores, descontentes com o avanço da inflação. Apesar de tudo Quadros logra um pequeno

aumento nas exportações e a redução da dívida externa líquida/exportações (VILLELA, 2011, p. 41;

REIS, 2014, p. 29). Por outro lado Quadros também irrita as forças sociais conservadoras por conta da

Política Externa Independente, sem no entanto contar com o apoio entusiasmado da esquerda, já que

ele não hesitava em reprimir os movimentos sociais. Além do mais, ele não implementou reformas
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beneficiando os trabalhadores, o que entrou em contradição com seu discurso populista, que alegava

um comprometimento com o povo, e não com as elites tradicionais (REIS, 2014, p. 29-30). Procurando

atrair apoio popular, tanto das forças políticas conservadoras quanto dos trabalhadores, levando as

massas populares às ruas para reconduzi-lo ao poder por meio de um golpe, a partir do qual poderia

governar com mão de ferro, Quadros anuncia sua renúncia à presidência, no entanto sem receber

qualquer apoio. Esse cenário fez agravar as tensões sociais, pois o vice-presidente era justamente

João Goulart (NETTO, 2014, p. 29-30).

Goulart  é  empossado  após  uma  intensa  mobilização,  comandada  pelo  seu  cunhado,

Leonel Brizola, que chega a distribuir armas a populares com o apoio de setores legalistas das Forças

Armadas.  Falando  à  nação  através  da  “rede  da  legalidade”,  uma  cadeia  de  radiodifusão,  Brizola

tentava mobilizar o país em defesa da legalidade (ibid., p.  30). O acordo que garantiu a posse de

Goulart  instituiu um sistema parlamentarista,  que no entanto,  depois  de passar por  três primeiros-

ministros (Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima), e após a realização de um plebiscito,

é revogado. Quando Goulart assume convoca Celso Furtado para colocar em prática um Plano Trienal

de  Desenvolvimento  Econômico  (trienal  numa  alusão  aos  três  últimos  anos  de  governo  que  lhe

restavam,  isto  é,  o  restante  do  mandato  de  Jânio  Quadros):  o  objetivo  do  plano  é conciliar  uma

estabilização  ortodoxa,  com  correção  de  preços  públicos  defasados,  realismo  cambial37,  corte  de

despesas, controle da expansão do crédito ao setor privado e aumento do compulsório sobre depósitos

à  vista.  Além  do  mais,  San  Tiago  Dantas  é  enviado  para  os  Estados  Unidos  para  negociar  o

reescalonamento da dívida e obter ainda financiamento adicional, que os americanos negam por conta

da instabilidade política no Brasil e da progressiva guinada do governo ao nacionalismo de esquerda

(Lei de Remessas de Lucros, aumento real do salário, reforma agrária) (VILLELA, 2011, p. 41-42).

É por causa dessa guinada que ocorre o golpe militar e é instituída a Ditadura Militar em

março-abril de 1964. Esse golpe instituirá um regime de terror e de repressão generalizada à esquerda

e  ao  movimento  operário,  bem  diferente  do  tipo  de  golpe  que  Pedrosa  cogitou  para  o  Brasil

anteriormente, e será ele mesmo um dos que terão de partir para novo exílio.

Na primeira etapa da ditadura, além da repressão à esquerda e ao movimento operário, os

militares impõem o arrocho salarial: entre 1964 e 1965 são cassados direitos políticos de 63 dirigentes

sindicais e 4 confederações, 45 federações e 383 sindicatos sofrem intervenções. A lei de greve de

junho de 1964 limita drasticamente o direito de greve, a lei dos acordos salarias de 1965 diminui a

autonomia dos tribunais trabalhistas e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) põe fim à

37 O realismo cambial consiste em “eliminar periodicamente da taxa de câmbio os efeitos das inflações interna e externa 
(MARTINS, 1975)”.
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estabilidade no emprego (antes disso o empregado que contasse com mais de dez anos de serviço na

mesma empresa não poderia ser demitido senão por falta grave devidamente comprovada). As Ligas

Camponesas e o movimento sindical rural são também reprimidos, e é aprovado o Estatuto da Terra,

enquadrando a reforma agrária (MACIEL, 2004, p. 38). Além disso o Ato Institucional, o primeiro de

muitos, permite a cassação de parlamentares e governadores estaduais (ibid., p. 42). Nesse momento

lideranças da UDN e do PSD apoiam a escalada repressiva, ao lado de parte da imprensa e das

entidades patronais, todos unidos com a classe média reacionária em torno do anticomunismo, noção

ampla que inclui como “comunismo” desde o comunismo de fato a “toda e qualquer ação ou articulação

desestabilizadora da ordem social (ibid., p. 43)”.

As eleições presidenciais previstas para o fim de 1965 se avizinhavam. Tanto Lacerda

quanto Kubitschek apoiaram o governo Castelo Branco tendo em vista a próxima disputa eleitoral, mas

a previsível derrota de Lacerda e a popularidade de Kubitschek levam a ditadura à cassação deste e à

aprovação de uma emenda constitucional estendendo o mandato de Castelo Branco até 1967, com o

apoio do partido de Lacerda, que no entanto se sente traído e denuncia que a emenda seria o primeiro

passo para o fim das eleições diretas (ibid., p. 46). As eleições estaduais de 1965 agravam as tensões

entre os militares moderados e os da “linha dura”, que pressionam pela não realização das eleições

diretas  para  presidente.  Como resultado  disso  é  editado  o  Ato  Institucional  n.  2,  que  cancela  as

eleições presidenciais diretas em 1966 (ibid., p. 47). São então estabelecidas eleições indiretas para

presidente e extintos todos os partidos políticos existentes, entre outras medidas. O Ato Complementar

n. 4 e o Ato Institucional n. 3 estabelecem novas regras para a criação de novos partidos, com duras

restrições: eram necessários 120 deputados federais e 20 senadores para que se pudesse formar um

partido.  Disso resultará a formação da ARENA (Aliança Renovadora Nacional),  partido de apoio à

ditadura, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido de oposição à ditadura (ibid., p. 49).

Jacob Gorender em Combate na Trevas (1987a, passim) demonstra como o fechamento

progressivo  das  possibilidades  de  atuação dos  movimentos  de  massa  levou  à  imersão  geral  das

organizações  de  esquerda  brasileiras  na  luta  armada.  Pedrosa  vai  opor-se  à  luta  armada,

argumentando contra a sua eficácia. Segundo Pedrosa, os movimentos guerrilheiros só tinham eficácia

quando mobilizavam todo o povo (já vimos acima a opinião de Pedrosa sobre os movimentos de

libertação nacional, sobre o “novo partido”): “a guerra revolucionária é nacional ou não é”, escreveria

Pedrosa, “não se pode fazê-la ou determiná-la de fora. É ela um movimento separado de grupos de

guerrilheiros e partidários desesperados,  revoltados, desarmados, ou que se armam como podem,

foice  ou  facão  — armas  de  homens  que  vivem na  terra  — movimento  que  cresce  porque  seus
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participantes são protegidos pelo povo que os cerca, os alimenta, os abriga (PEDROSA, 1966a, p. 79)”.

E para Pedrosa “somente o camponês cria condições para que um movimento desses persista e se

prolongue no tempo (ibid., p. 98)”. Pedrosa também critica as tentativas da esquerda de agitar através

de manifestos veiculados por rádio: “o rádio agita; para o voto, é excelente. Para uma ação coletiva, já

com caráter  de  ação  revolucionária,  é  outra  coisa.  O  rádio  não  forma  líderes,  forma  partidários,

eleitores, admiradores. Forma fãs, não forma militantes (ibid., p. 175)”.

Diante  do  fechamento  do  regime  Pedrosa  vai  defender  na  verdade  a  retomada  das

mobilizações de massa, aproveitando a crise da ditadura que ele vislumbrava: a revolução brasileira

seria portanto resultante de uma união entre dissidentes burgueses, dissidentes de uma camada da

burguesia  que  Pedrosa  chamava  de  “técnicos”  ou  “homens  de  empresa”  e  massas  populares

(camponeses, proletários etc.). Contra a perspectiva de resistência armada Pedrosa argumenta por

exemplo que “os sindicatos dispõem de outra arma bem mais poderosa […], convocar os operários à

greve geral. Greve geral que nunca se faz com armas, metralhadoras escondidas nas sedes sindicais,

mas com a força de seu prestígio junto às massas organizadas, pela arma da persuasão de seus

quadros  junto  às  camadas  mais  profundas  das  massas  obreiras  (ibid.,  p.  95)”.  Outra  forma  de

mobilização de massa a ser retomada era no campo: Pedrosa chega a afirmar que

olhando os acontecimentos em conjunto, pode-se dizer que a única revolução de que se
poderia fazer menção no Brasil era a “social” e pejava, mas pejava apenas, no seio daquela
massa  ignorante,  atrasada,  de  infracidadãos,  que  entravam ingenuamente  para  as  ligas
[camponesas],  para os sindicatos rurais e deram para sonhar com terra  própria  ou para
ocupar terras devolutas ou praticamente vagas, que encontravam (ibid., p. 62).

É provavelmente tendo em vista retomar um movimento de massas que Pedrosa ingressa

no MDB e se lança candidato a deputado federal em setembro de 1966 (JORNAL DO BRASIL, 1966e).

Aliás é interessante que Carlos Lacerda e seu grupo se defrontarão com a oposição de Pedrosa e

outros quanto à sua entrada no MDB, oposição justificada pelo fato de que Lacerda apoiou o golpe

militar  (JORNAL DO  BRASIL,  1966d).  Na  verdade  Pedrosa  foi  várias  vezes  censurado  em  suas

propagandas eleitorais na televisão e no rádio. Uma notícia publicada no Jornal do Brasil em setembro

de 1966 por exemplo mostra que Pedrosa foi censurado ao tentar pronunciar-se pela televisão, sendo

impedido de convocar “o povo brasileiro [...], 'a exemplo do que ocorrerá em vários países do mundo',

para realizar atos de manifestação pela paz no Vietname (JORNAL DO BRASIL, 1966b)”.

A preocupação de Pedrosa com os movimentos de massa se revela por exemplo no seu

apoio às manifestações de rua dos estudantes. Uma notícia publicada no Jornal do Brasil em setembro
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de 1966 divulgaria um manifesto de intelectuais talvez escrito por Pedrosa, ou pelo menos contando

com sua colaboração, que dizia “os intelectuais estão solidários com os estudantes na hora em que

estes saem às ruas em defesa dos seus direitos. Estes direitos estão indissoluvelmente unidos à luta

dos estudantes  pela  restauração das  liberdades democráticas  em todo  o  Brasil  e  pela  defesa da

independência nacional, ameaçados pela ditadura (JORNAL DO BRASIL, 1966c)”.

E é para responder a toda essa conjuntura que Pedrosa ainda na condição de intelectual

independente,  observando os acontecimentos com relativo  afastamento,  vai  escrever  e  publicar  A

Opção Imperialista e A Opção Brasileira. Vamos analisá-los abaixo.

Antes porém é preciso fazer notar que o MDB era “composto predominantemente pela

oposição burguesa” à ditadura, exercendo a função de “canalizar o conflito político e as demandas dos

setores  hegemônicos  descontentes  (médio  capital,  classe  média  tradicional  e  setores  da  grande

propriedade  rural)  e  das  classes  subalternas  para  uma  arena  política  em  que  a  esfera  de

representação  política  foi  progressivamente  submetida  à  esfera  de  representação  burocrática

(MACIEL, 2004, p. 51)”. Ou seja, Pedrosa vai ingressar agora noutro campo, um campo marcado pela

convergência entre diversas classes e frações de classes, que permitia uma convergência prática e

ideológica  de  interesses  entre  essas  classes  e  frações  de  classes.  Pedrosa  continua  portanto  a

percorrer campos em que o nacionalismo prático dá fundamento ao nacionalismo ideológico.

2. O estruturalismo

Segundo Francisco Oliveira (2003, p. 126), o paradigma do estruturalismo cepalino  —

influenciado sobretudo por Max Weber — é o da singularidade e da “escolha”. “O subdesenvolvimento,

assim, não se inscrevia numa cadeia de evolução […]. Antes, tratou-se de uma singularidade histórica,

a  forma  do  desenvolvimento  capitalistas  nas  ex-colônias  transformadas  em  periferia,  cuja  função

histórica  era  fornecer  elementos  para  a  acumulação  de  capital  no  centro”.  Segundo  o  autor,  “o

marxismo […] tem uma teoria da acumulação de capital,  mas falhou em especificar-lhe as formas

históricas concretas, sobretudo em relação à periferia”. Estes trechos são extraídos de sua obra  O

Ornitorrinco.  Segundo Roberto Schwarz (2003, p.  13),  “Francisco de Oliveira insiste na opção das

classes dominantes por formas de divisão do trabalho que preservassem a dominação social corrente,

ainda que ao preço de uma posição internacional medíocre”.

Não poderia haver uma definição melhor para o sentido das obras A Opção Imperialista e

A Opção Brasileira de Mário Pedrosa. Na própria escolha dos títulos dos dois livros, Pedrosa já revela
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sua concepção. Trata-se do subdesenvolvimento e da subserviência nacional como opções preferidas

pelas classes dominantes, contra o desenvolvimento e a inserção não subalterna da nação no âmbito

internacional.

Segundo Love (1998, p. 22), o estruturalismo se refere-se

aos  esforços  teóricos  de  especificar,  analisar  e  corrigir  as  estruturas  econômicas  que
impedem ou bloqueiam o desenvolvimento e funcionamento “normais”, implicitamente não
problemáticos,  supostamente  característicos  das  economias  ocidentais.  Devido  a  esses
impedimentos  e  bloqueios,  os  receituários  clássico  e  neoclássico  eram rejeitados  pelos
estruturalistas  como sendo  inadequados e  inaplicáveis.  Parte  da  teoria  estruturalista,  na
verdade, foi concebida com a intenção de levar a economia até o ponto no qual as teorias
neoclássicas seriam aplicáveis.

É em busca da identificação desses obstáculos e de formas de superá-los que Pedrosa

vai escrever os dois livros. É preciso lembrar que Pedrosa pensava que o desenvolvimento nacional

independente se confundia no Brasil com uma política socialista. Assim, o autor vai buscar identificar

tais obstáculos e as formas de superá-los porque isso faz parte de uma política socialista, que Pedrosa

chama de  “socialismo combinado”.  Mas antes  que  comentemos  A Opção Imperialista  e  A Opção

Brasileira vamos primeiro analisar a origem de conceitos tais como “centro” e “periferia”, entre outros.

Os conceitos de centro e periferia aparecem primeiramente na obra de Werner Sombart.

Sombart  não  é  apenas  o  introdutor  dessa  terminologia,  é  também um dos  primeiros  teóricos  do

dualismo. Inicialmente próximo do marxismo, Sombart se afasta da perspectiva materialista da história

do capitalismo em prol de uma idealista em 1928, aproximando-se de Weber, mas introduzindo um

elemento que racial na sua interpretação que Weber não havia introduzido: eram os judeus e não os

protestantes os pioneiros do capitalismo. Uma das preocupações de Sombart durante sua juventude

era  com a classe  intermediária  dos  artesãos,  camponeses remediados  e  pequenos  comerciantes,

ameaçados pela organização empresarial e pelas tecnologias modernas. Durante a Primeira Guerra, o

autor torna-se um nacionalista inveterado, mantendo essa característica desde então (LOVE, 1998, p.

254-255). Em sua obra O Capitalismo Moderno Sombart visualizou um mundo organizado em termos

de periferia agrícola e centro industrial, afirmando que os primeiros eram “passivos e subordinados”,

enquanto os segundos eram “ativos e dirigentes” (apud LOVE, 1998, p. 156). Sombart fez também

referência à dependência da periferia pelo centro e à condição servil  dos camponeses da periferia

causada pelo capitalismo europeu (LOVE, 1998, p. 256).

Após  a  Primeira  Guerra,  mesmo  momento  em que  o  autor  torna-se  um  nacionalista

fervoroso,  ele  passa a se interessar  pela  questão do “capitalismo tardio”,  como ele  chamava,  um
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capitalismo  com  constante  intervenção  do  Estado  na  economia  e  marcado  pela  “racionalização”,

entendida como um contraponto ao mercado (ibid., p. 257). Aqui Sombart expressava uma realidade

institucional muito difundida na Alemanha, marcada pela racionalização da contabilidade de custos,

gerenciamento científico e cartelização (ibid., p. 257).

Numa obra publicada em 1934, O Socialismo Alemão, Sombart vislumbra no capitalismo

tardio “um regime de transição para uma forma distante e não especificada de socialismo (ibid., p.

257)”.  Esse  socialismo  nada  teria  a  ver  com  o  bolchevismo,  considerado  “puro  blanquismo”  por

Sombart, embora já tenhamos visto que o capitalismo organizado alemão, e sobretudo a doutrina de

Rathenau,  serviram  bem  aos  interesses  dos  bolcheviques  (ibid.,  p.  257).  O  livro  de  Sombart  foi

publicado um ano depois da chegada de Hitler ao poder e trazia um “antissemitismo gritante (ibid., p.

258)”.  A obra  reclamava  o  planejamento  estatal  da  economia,  a  proteção  à  classe  intermediária,

inclusive com a desmecanização da agricultura, numa espécie de luddismo de Estado, e um sistema

corporativista resultante da auto-organização dos carteis (ibid., p. 258).

Sombart  teria ainda afirmado que a Europa ocidental,  lançando mão da violência que

caracterizou  o  capitalismo  inicial,  havia  convertido  o  resto  do  mundo  em países  fornecedores  de

matérias-primas e consumidores de seus produtos (ibid., p. 259). De Sombart, e provavelmente de

outros teóricos, Pedrosa vai herdar a noção de que o capitalismo organizado e o planejamento estatal

constituem  uma  transição  possível  para  o  socialismo,  e  vai  herdar  também  a  noção  de  países

industriais ativos e dirigentes e países agrários passivos e subordinados. Mas por que, mesmo tendo

sido  aluno  de  Sombart,  Pedrosa  não  adere  de  uma vez  à  perspectiva  do  mestre?  Certamente  a

militância  nos  meios  classistas  e  internacionalistas  da  Oposição  de  Esquerda  concorreram  para

neutralizar de certa forma, ou subordinar no pensamento de Pedrosa, tais noções. É no momento em

que ele se afasta definitivamente por um largo período das organizações proletárias e vai se engajar

predominantemente  nas  questões  e  lutas  nacionais,  na  polêmica  do  anti-imperialismo,  que  tais

questões voltam à tona a nosso ver. No entanto haverá outras influências, como veremos abaixo.

Outro  teórico,  o  economista  François  Perroux  — que  colaborou  num  jornal  no  qual

colaborou também David Rousset, amigo de Pedrosa, o jornal Arguments38 — veio para Brasil ajudar a

desenvolver o programa de ciências sociais da Universidade de São Paulo (USP) em 1936, integrando

a missão francesa àquela universidade, missão patrocinada pela Fundação Rockefeller, vinculada à

família Rockefeller, que tanto seria criticada por Pedrosa em A Opção Imperialista e A Opção Brasileira

(ibid.,  p.  343).  A vinda de Perroux para o Brasil  respondia a  uma demanda de representantes da

indústria reunidos no IDORT (Instituto de Organização Racional do Trabalho), organização criada em

38 Cf. THE LONGEST.
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1931 e que contaria com a presença de Roberto Simonsen, defensor da política de industrialização e

da  proteção  à  indústria.  Como  já  vimos  anteriormente,  no  Brasil  dessa  época  a  burguesia

agroexportadora e os gestores a ela vinculados consideravam a proteção à indústria um contrassenso,

já que ia de encontro às teses sagradas da economia política ricardiana. Mas isso não impede o setor

industrial de se mobilizar. O projeto do IDORT, justamente o da “racionalização”, seria retomado pela

FIESP, que num relatório de 1937, que contou com participação de Simonsen, recomenda a “formação

de elites” (ibid., p. 341-342).  E é para formar as elites que vêm não apenas Perroux mas também

Braudel e Lévi-Strauss (ibid., p. 343).

Perroux,  como  Sombart,  teria  sido  não  apenas  um  teórico  do  corporativismo  como

também o responsável por “lançar as fundações” para a futura recepção da economia estruturalista na

América Latina.  Prebisch e Furtado não foram um raio em céu azul.  Perroux usava termos como

“comunidade do trabalho” e “família” para enfatizar a colaboração de classes. O Estado equilibraria os

monopólios rivais dos sindicatos e do capital, recorreria ao planejamento para corrigir as distorções

produzidas  pelo  jogo  de  forças  do  mercado,  eliminaria  lucros  excessivos  e  conselhos  mistos  de

trabalhadores e patrões, sujeitos ao controle estatal, estabeleceriam os preços e salários (ibid., p. 261).

Essas concepções encontram semelhanças com a concepção de socialismo combinado de Pedrosa,

pensado como uma regulação social do capitalismo privado por parte Estado. A nosso ver um dos

trechos da obra de Perroux A Independência da Nação sintetiza o socialismo combinado de Pedrosa

nos anos 1960. Nesse trecho o autor escreve:

o essencial está em perceber bem que em qualquer política econômica, especialmente numa
política de novidade e de independência, o Super-Empresário é o protagonista principal. É
ele  o  patrão  de  grupos  financeiros,  o  casamenteiro  de  bancos,  o  lançador  de  grupos
econômicos, o chefe de uma grande empresa rodeada de satélites. Este agente mantém
geralmente  relações  contínuas  com  os  poderes  públicos:  beneficia  de  encomendas  do
Estado, de vastas áreas de crédito, de várias incitações do governo e das administrações.
Dele depende a realização das maiores operações econômicas e financeiras, em que os
empresários,  pequenos e médios,  se virão  a  situar  como num quadro,  mesmo que não
tenham, juridicamente ou de fato, o estatuto de subempreiteiros. […] São eles que devem ser
persuadidos ou convencidos acerca das novas realizações e das competições coletivas que
restabelecem ou confirmam a política de independência nacional. O Estado moderno dispõe
de eficazes meios de coação e pressão: como não pode estar sempre a utilizá-los, tem de
descobrir,  em  importantes  domínios,  as  combinações  que  possam  dar  aos  grupos
econômicos e financeiros da nação uma vantagem relativa duradoura no confronto com os
seus rivais estrangeiros, um engodo que os leve a desejar o serviço do seu país, no seu
próprio interesse. Neste aspecto, a autoridade política deve ser criadora. Ela é criadora no
que  diz  respeito  aos  empresários  e  quadros  superiores.  Permite-lhes,  com  efeito,
compreender e sentir que as suas estratégias particulares se inserem numa estratégia geral
da nação, ou melhor, que fazem parte dela. […] A conjunção de uma estratégia política da
nação e das estratégias econômicas e financeiras das firmas deve passar a ser um objetivo
permanente dos responsáveis dos setores privados (PERROUX, 1969, p. 200-202).
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O autor também escreveria que “um país A ou um país B concorrentes em espaços C

operam, cada um por si, transformações de estrutura apropriadas, acompanhando as transformações

espontâneas da procura ou provocando-as. Aquele que realizar o mais rapidamente possível e com

menores despesas, tais transformações de estrutura, sairá vencedor (ibid., p. 34)”, e mais à frente

concluiria que “aquele que puser em prática melhor e mais rapidamente a modernização da respectiva

estrutura, exercerá sobre o outro ações que o tornarão relativamente dependente (ibid., p. 35)”. Mais à

frente  o  autor  escreveria  que  “a  estrutura  desejada  […]  é  uma  estrutura  de  dominação  face  a

economias nacionais relativamente mais fracas (ibid., p. 60)”. O mesmo autor, além de denunciar a

dependência  e  dominação  econômica  de  uma  nação  sobre  outra,  resultante  ela  mesma  do

desenvolvimento da estrutura econômica, reclamaria uma cultura nacional independente, definindo sua

posição como “a exigência racional da procura livre em todos os domínios, e a defesa do que pode

nascer”, do que depende a atenção dos governos às massas (ibid., p. 237).

Opinião  semelhante,  no  que  se  refere  ao  controle  do  empresário  pelo  Estado,  seria

expressa por Celso Furtado, aliás um discípulo de Maurice Byé, por sua vez um discípulo de Perroux.

Byé lecionava no Rio de Janeiro em 1940 quando Furtado matricula-se na Universidade do Brasil, e

depois que Byé volta para a França em 1942 Furtado vai estudar com ele e Perroux em 1946: Byé foi

seu orientador de tese (LOVE, 1998, p. 360-361). Numa obra de Furtado de 1966, mesmo ano da

publicação de A Opção Imperialista, Furtado vai lamentar a dificuldade em “orientar as decisões dos

empresários de forma compatível com os interesses da coletividade como um todo (FURTADO, 1966,

p. 9)”. Furtado vai também apresentar o problema central dos países subdesenvolvidos, qual seja, o

“baixo  grau  de  integração  econômica  (ibid.,  p.  115)”,  demandando  assim  “o  planejamento,  como

esforço ordenador da ação, em função de objetivos preestabelecidos (ibid., p. 114)”. Furtado foi ainda

diretor da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) durante o governo Kubitschek

e também durante os governos Quadros e Goulart (outro elemento de inserção de Pedrosa nessa

ampla rede, já que Pedrosa esteve à frente do Conselho Nacional de Cultura de Quadros).

Perroux,  que foi  descrito  por Pedrosa como mais que um economista, um homem de

pensamento (PEDROSA, 1966c, p. 52), nos leva a outro personagem igualmente importante para as

ideias corporativistas e para a defesa da proteção à indústria como saída para os países agrícolas, que

foi também um dos primeiros teóricos da economia do desenvolvimento a formular a noção de nações

exploradoras e nações exploradas: este é Mihail Manoilescu. Manoilescu foi uma importante figura do

fascismo romeno, tendo sido um colaborador tanto do fascismo ao qual estava vinculado o rei Carol II

quanto do fascismo da Guarda de Ferro, mas o mais importante aqui do ponto de vista dos vínculos
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institucionais e dos cruzamentos de percursos é o fato de que Manoilescu conhecia Sombart, tendo

sido junto com ele convidado para conversar pessoalmente com Mussolini. Também mantinha boas

relações com importantes figuras do nazismo, como Alfred Rosenberg, e também com importantes

figuras do fascismo português, como Antônio Salazar e Marcelo Caetano (LOVE, 1998, p. 181).

Durante  a  Segunda  Guerra  Manoilescu  seria  um  dos  defensores  do  Grande  Espaço

Econômico Alemão, que incluía a conversão da Romênia num fornecedor de produtos agrícolas para a

Alemanha em troca de produtos manufaturados, que segundo Manoilescu seria vantajoso porque a

Romênia venderia seus produtos para a Alemanha a preços superiores aos do mercado internacional

(ibid., p. 183). Manoilescu tinha uma ligação especial com os países ibéricos, inclusive com o Brasil,

pois de um lado sua obra Teoria do Protecionismo e da Permuta Internacional inspirou os ideólogos da

proteção à indústria no Brasil, como Otávio Pupo Nogueira, Alexandre Siciliano Jr. e Roberto Simonsen

(ibid.,  p.  340-341),  e  de  outro  sua  obra  O Século  do  Corporativismo influenciou  os  ideólogos do

corporativismo do Estado Novo, como Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Francisco Campos (ibid., p.

344).

Antes porém de a obra de Manoilescu sobre o protecionismo ter sido publicada no Brasil

em 1931, os defensores da proteção à indústria no Brasil marcariam presença no Jornal do Comércio,

o mesmo em torno do qual se reuniriam os isebianos sob a direção de Jaguaribe, um discípulo de

Pedrosa.  E  o  mesmo  jornal  contava  com  a  presença  de  Augusto  Frederico  Schmidt,  um  dos

modernistas com quem Pedrosa manterá ligações nos anos 1920. Num artigo publicado no Jornal do

Comércio em  1925  defendia-se  as  indústrias  por  criarem  empregos,  economizarem  divisas,

consumirem insumos locais beneficiando a agricultura e serem uma fonte de receitas mais confiável

que  a  agroexportação  (ibid.,  p.  339).  Esse  artigo  nos  leva  a  uma  das  chaves  do  pensamento

estruturalista,  qual seja a questão da integração nacional e da industrialização como promotora da

integração.

O estruturalismo em economia identifica nas sociedades de desenvolvimento capitalista

atrasado obstáculos estruturais que impedem o desenvolvimento interno e externo “normais”. Isto é, os

estruturalistas buscam soluções a partir das quais as técnicas da economia neoclássica possam tornar-

se aplicáveis aos países subdesenvolvidos, o que é o mesmo que dizer que os estruturalistas querem

igualar os países subdesenvolvidos e desenvolvidos nas suas relações recíprocas, para que sejam

todos países capitalistas relacionando-se em pé de igualdade no plano internacional  (ibid.,  p.  22).

Assim,  tanto  internamente  as  economias  atrasadas,  subdesenvolvidas,  não  têm  condições  de  se

integrar,  o que é atribuído a  uma dualidade moderno-arcaico característica  das nações atrasadas,
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gerando uma estrutura interna dual pela qual são responsáveis as elites tradicionais, como também

externamente  elas  se  deparam com restrições  a  uma inserção  internacional  adequada,  sobretudo

porque as trocas internacionais são desiguais; e esse raciocínio é num segundo momento aplicado

também  ao  plano  interno,  apresentando-se  o  dualismo  moderno-arcaico  como  resultante  de  um

processo de colonialismo interno. A saída para isso é industrializar o país, recorrendo ao protecionismo

e transferindo mão de obra do campo para a cidade, das atividades agrícolas para as industriais, o que

se  baseia  num  raciocínio  que  atribui  às  manufaturas  e  somente  a  elas  ganhos  em  termos  de

produtividade39. E há também um elemento civilizatório, de defesa do moderno contra o atrasado. Isto é

em linhas gerais o estruturalismo (ibid., passim).

A questão  é  que  essa  industrialização,  demandando  um  esforço  conjunto  da  classe

explorada e das classes exploradoras, pressupõe algum tipo de colaboração de classes: a essência do

nacional-desenvolvimentismo. Essa questão da dualidade é importante, e já vimos que Plínio Salgado

pensava em termos de dualidade,  em termos de dois  Brasis.  E  como já  vimos Pedrosa chega a

frequentar discussões nos anos 1920 na casa de Plínio Salgado. Mas voltemos a Manoilescu.

Uma das formulações importantes do autor é a de que a produtividade da mão de obra da

indústria é maior que a da mão de obra da agricultura, o que se deve ao fato de que o capital por

trabalhador é maior na indústria que na agricultura, do que decorre uma troca desigual entre países

agrícolas e países industriais, demandando-se portanto a industrialização recorrendo ao protecionismo

e ao corporativismo (ibid.,  p.  190).  Essa noção estava associada à noção de que “é absurdo, em

termos  científicos,  falar  em  enriquecer  apenas  com  o  próprio  trabalho.  É  apenas  organizando  e

explorando o trabalho de outros que alguém consegue enriquecer (MANOILESCU apud LOVE, 1998,

p. 195)”, ou seja, há os países industriais que exploram e os países agrários que são explorados.

Novamente o que se impõe é a industrialização, desenvolver as forças produtivas, o capitalismo. Já no

que se refere à questão do colonialismo interno Manoilescu formulou que na relação entre cidade e

campo o campo tem uma balança comercial positiva com a cidade, mas em compensação tem uma

balança de pagamentos negativa (LOVE, 1998, p. 214-215). Ou seja, o campo é explorado pela cidade.

O dualismo moderno-arcaico desdobra-se em exploração do campo pela cidade.

Já colocamos uma questão acima, quando mencionamos a tese de Francisco Oliveira

sobre  a  relação  campo-cidade  no  desenvolvimento  capitalista  brasileiro:  será  que  é  realmente  a

acumulação no campo que serve, se subordina, potencializa a acumulação na cidade, lhe transfere

recursos, ou é o Estado que decide concentrar o desenvolvimento das Condições Gerais de Produção

39 João  Bernardo  (2011)  no  entanto  mostra  como  a  industrialização  das  atividades  agrícolas  podem impulsionar  o
desenvolvimento tecnológico.
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numa área e não em outra, potencializando assim a produtividade  — e portanto a lucratividade  —

numa área e não em outra?

Em  Para uma teoria do modo de produção comunista  João Bernardo desenvolve uma

nova interpretação da questão da apropriação e distribuição da mais-valia entre os capitalistas. Do

ponto de vista do capitalista e do proletário a exploração  reside na incorporação de mais tempo de

trabalho socialmente necessário no produto que no produtor, mas do ponto de vista do capitalista ela

se realiza na venda do produto, na sua aceitação pelo mercado. Essa aceitação exige a incorporação

no produto de cada vez menos tempo de trabalho socialmente necessário,  mas isso não depende

unicamente das transformações tecnológica operadas ao nível de cada empresa particular: depende da

articulação  entre  transformações  tecnológicas  ao  nível  das  unidades  de  produção  particulares  e

transformações tecnológicas ao nível das Condições Gerais de Produção (BERNARDO, 1975, p. 20-

21).

Na verdade os  trabalhadores  não  se  relacionam economicamente  com um capitalista

particular: relacionam-se unicamente com um local de produção, local este que devido à existência de

Condições Gerais de Produção está desde o início integrado à economia capitalista na sua totalidade.

Portanto o que existe  é  uma relação entre  trabalhadores como classe e capitalistas como classe,

porém mascarada pelo formalismo jurídico que faz com que o pagamento do salário seja efetuado ao

nível  das  unidades de  produção particulares (ibid.,  p.  23).  Assim,  a  mais-valia  apropriada  por  um

capitalista  individual  não  é  a  produzida  pelos  seus  próprios  trabalhadores:  não  há  apropriação  e

posterior distribuição da mais-valia, há distribuição e posterior apropriação da mais-valia (ibid., p. 25).

Como os trabalhadores são explorados pelos  capitalistas  enquanto classe,  não  por  uma empresa

particular, e como eles são pagos por uma empresa particular, ocorre que a taxa de lucro (mv/c+v) 40

resulta da relação estabelecida entre o capital global da empresa e a mais-valia que lhe é distribuída,

ao  passo  que  a  taxa  de  mais-valia  (mv/v)  resulta  da  relação  entre  a  mais-valia  produzida  pelos

operários de uma empresa e o capital variável (não apenas o capital variável dessa empresa, pois os

trabalhadores se relacionam apenas com parte do capital  variável da empresa, na medida em que

entram em relação com o capital variável proveniente das Condições Gerais de Produção) (ibid., p. 26).

O capitalista individual realiza a mais-valia pela venda do produto, e o preço do produto

corresponde  ao  valor  do  produto  (tempo  de  trabalho  socialmente  necessário  nele  incorporado)

acrescido da mais-valia que lhe é distribuída (ibid., p. 29). Mas o que explica a repartição da mais-valia

total entre os capitalistas particulares é, como já vimos, a concorrência intercapitalista no âmbito das

Condições Gerais de Produção. Se a aceitação do produto pelo mercado exige um cada vez menor

40 Aqui “mv” corresponde à mais-valia, “c” ao capital constante, e “v” ao capital variável.
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tempo de trabalho socialmente necessário incorporado no produto, “o desenvolvimento desigual é a

única forma que pode assumir o capitalismo na sua evolução (ibid., p. 31)”. Portanto a desigualdade

entre unidades de produção particulares é a regra, não a exceção: certo número de empresas sempre

vai conseguir incorporar menos tempo de trabalho socialmente necessário nos seus produtos, menos

em relação a outras empresas particulares concorrentes, porque obtêm vantagens na concorrência em

torno das Condições Gerais de Produção. Mas essas empresas não apenas realizam em melhores

preços  a  mais-valia  produzida,  “realizam  também  uma  parte  da  mais-valia  produzida  nas  outras

empresas”, porque “a situação tecnológica vantajosa em que estão colocadas vai repercutir-se nas

suas relações de força com as restantes (ibid., p. 31)”. Certos capitalistas utilizam-se de uma relação

vantajosa perante as Condições Gerais de Produção, cuja constituição é financiada pela mais-valia

produzida em todas as empresas, mais-valia esta centralizada a partir do Estado, para incorporarem

menos tempo de trabalho socialmente necessário nos seus produtos. Trata-se de um processo de

“transferência de parte do capital social para capitalistas particulares (ibid., p. 33)”.

Assim,  do  ponto  de  vista  da  relação  entre  campo  e  cidade  no  processo  de

desenvolvimento capitalista brasileiro lançamos as hipóteses de que: o campo não foi necessariamente

explorado pela cidade, no sentido da transferência de recursos primeiro apropriados no campo para a

cidade, pois a mais-valia produzida no campo nunca pertenceu de fato ao campo, nunca foi primeiro

apropriada no campo; o campo, ou as unidades de produção particulares situadas no campo, deve ser

entendido como parte integrante da economia capitalista na sua totalidade; assim, os trabalhadores do

campo produzem mais-valia apropriada primeiramente ao nível das Condições Gerais de Produção,

centralizada a partir do Estado e posteriormente distribuída desigualmente entre empresas industriais e

empresas agrícolas; nesse movimento os capitalistas do campo vendem seus produtos a preços que

correspondem à  mais-valia  social  que  lhes  é  distribuída  acrescida  do  valor  de  seus produtos,  da

mesma forma que os capitalistas industriais, mas como a mais-valia é distribuída desigualmente os

capitalistas industriais realizam melhores preços, introduzindo — a partir da maior parcela de mais-valia

social recebida — tecnologias que permitem a redução do tempo de trabalho socialmente necessário a

um nível superior ao do campo; desse processo resulta a hegemonia do setor industrial  perante o

agrícola, pois melhores preços garantem a aceitação pelo mercado ou permitem que, ao mesmo tempo

em  que  o  tempo  de  trabalho  socialmente  necessário  diminui,  os  preços  sejam  mantidos,  o  que

possibilita  a  realização  de  um sobrelucro  na  venda;  parte  dos  capitalistas  do  campo  tinha  ainda

dificuldade em garantir a aceitação de seus produtos pelo mercado, caso do café, obrigando o Estado

a tentar manter o equilíbrio do sistema econômico comprando a produção agrícola, destruindo-a ou
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sustentando preços, o que corresponde na verdade a reservar para os capitalistas do campo uma

parcela da mais-valia social, embora menor que aquela reservada para os capitalistas industriais; e a

hipótese da não exploração do campo pela cidade sai ainda reforçada pelo fato de que os industriais

brasileiros nasceram umbilicalmente ligados às atividades agrícolas, de modo que trata-se mais de

uma reorientação de recursos do que de uma exploração de fato do campo pela cidade.

O próprio Pedrosa defendia que os industriais nasceram no Brasil vinculados às atividades

agrícolas, e que os capitalistas do campo e da cidade entendiam-se perfeitamente, como veremos

abaixo.

Um autor que influenciou Pedrosa foi André Gunder Frank. Esse autor propõe um modelo

de colonialismo interno num texto que foi lido por Pedrosa. Encontramos no Acervo Mário Pedrosa da

Biblioteca Nacional, entre as suas fichas de estudos, uma em que Pedrosa fez anotações sobre o

referido texto. Trata-se do texto  Desenvolvimento do Subdesenvolvimento Latino-Americano.  Nesse

texto Frank (1969, p. 28-29) afirma que

as  relações  metrópole-satélite  não  se  limitam  ao  nível  imperial  ou  internacional,  mas
penetram e  estruturam a  própria  vida  econômica,  política  e  social  interna  dos  países  e
colônias da  América Latina.  E assim como o capital  colonial  e  nacional  e  seu  setor  de
exportação se tornam satélites das metrópoles ibéricas (e mais tarde de outras do sistema
econômico  mundial),  esta  capital-satélite  se  tornou  imediatamente  por  outro  lado  uma
metrópole colonial e depois nacional em relação aos setores produtivos e à população do
interior. Mais ainda, as capitais provinciais, que desse modo se tornam satélites da metrópole
nacional — e, através dela, da metrópole mundial — convertem-se por seu turno em centros
provinciais em cuja órbita passam a girar seus próprios satélites locais. Desse modo, uma
cadeia inteira de constelações de metrópoles e satélites vincula todas as partes do sistema
global,  desde  seu  centro  metropolitano  na  Europa  ou  nos  Estados  Unidos  até  o  mais
longínquo posto na zona rural latino-americana.

Manoilescu influencia Raúl Prebisch, o principal teórico da CEPAL (Comissão Econômica

Para a América Latina, órgão das Nações Unidas) ao lado de Celso Furtado. Prebisch havia sido na

juventude representante de uma entidade patronal na Argentina, sua terra natal, a Sociedade Rural

Argentina.  Por  causa  das  trocas  desiguais  Manoilescu  defende  tanto  a  industrialização  quanto  a

manutenção dos preços internacionais das commodities, na verdade oscilando entre as duas posições,

enquanto Prebisch vê as duas políticas como complementares. Prebisch vai reproduzir os argumentos

principais de Manoilescu sob novas formas (ibid., p. 317-319). É claro que Prebisch vai acrescentar

outras  coisas,  mas  o  principal  será  associar  as  noções  de  Manoilescu  com  a  noção  de  ciclos

econômicos: os preços agrícolas sobem e caem mais rapidamente ao longo do ciclo econômico em

comparação com os preços industriais (ibid., p. 301-302). A essa tese associa-se a de que a classe

trabalhadora no centro absorve ganhos econômicos reais, enquanto a da periferia, não sendo tão bem
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organizada, absorve mais da contradição de renda do sistema (ibid., p. 311). Uma tese importante de

Prebisch é a de que o progresso tecnológico concentra-se no centro, pois a deterioração dos termos de

troca impede sua difusão, apesar de Prebisch ter sido criticado por autores que mostraram que os

termos de trocam vinham apresentando melhoras em fins dos anos 1940 (ibid., p. 322-323).

João  Bernardo  (2009a)  em  Economia  dos  Conflitos  Sociais demonstra  que  o

desenvolvimento tecnológico responde à movimentação autônoma da classe trabalhadora, tentando e

logrando “recuperar” suas lutas, cooptando seus delegados, incorporando suas formas de organização.

Sendo assim, e aqui apresentamos uma possibilidade de análise alternativa da questão da difusão do

progresso  tecnológico,  na  medida  em  que  a  classe  trabalhadora  apresenta  um  baixo  nível  de

movimentação autônoma, subordinando-se às classes exploradoras, o desenvolvimento tecnológico

fica  bloqueado.  Nesse  sentido  um dos  fatores  de  contenção  do  desenvolvimento  tecnológico  é  a

própria atuação da esquerda nacionalista, inibindo os trabalhadores em sua luta autônoma contra o

capital e apostando na intervenção do Estado ou da burguesia industrial, ou de frações da burguesia,

como geradora do progresso tecnológico. Assim, o capitalismo não se desenvolve como poderia se

desenvolver,  porque  as  lutas  dos  trabalhadores  ficam truncadas.  É  o  nacionalismo  bloqueando  o

desenvolvimento nacional.

Se a tecnologia não responde à luta autônoma dos trabalhadores e é imposta por ação de

um Estado  modernizador,  que  aliás  destrói  as  lutas  autônomas  completamente,  não  sem alguma

medida  de  colaboração  da  própria  esquerda,  como reduzem-se  ao  mínimo as  práticas  da  classe

trabalhadora a serem recuperadas, o desenvolvimento capitalista não se realiza plenamente. Trata-se

portanto de uma antecipação repressiva aos acontecimentos sob a forma de uma contrarrevolução

preventiva, que além do mais leva à imposição também violenta sobre a força de trabalho das novas

tecnologias importadas dos países mais avançados. A esquerda que pretende colaborar com o Estado

estaria fazendo portanto um desserviço ao desenvolvimento. Nesse quadro a única alternativa é a luta

autônoma radical, desenvolvendo novas formas de organização, desenvolvendo novas modalidades de

luta,  prosseguindo  um caminho  inteiramente  autônomo e  antagônico  ao  capitalismo e  ao  Estado,

apontando  para  a  revolução  social  e  conquistando  na  pior  das  hipóteses  um  capitalismo  mais

desenvolvido. E então no novo quadro de capitalismo mais desenvolvido lutar novamente da mesma

forma até atingir a revolução social, a ruptura social.

Bernardo (ibid., p. 372) menciona grandes ciclos ascensionais de lutas dos trabalhadores,

que depois de recuperados levaram a novos patamares de desenvolvimento tecnológico: um que se

inicia numa data incerta e começa a ser recuperado entre aproximadamente 1848 e meados da década
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de 1860, outro que se inicia na década de 1870 e termina por volta de 1916-1917, seguido por outro

que se inicia em 1917 e começa a ser assimilado por volta da década de 1930, sendo plenamente

assimilado por volta da década de 1960,  e por fim um que teria se iniciado na década de 1960,

passando  pela  década  de  1970  e  chegando  até  a  década  de  1980.  O  problema  é  que  os

estruturalistas, ao invés de buscarem nas lutas sociais o fundamento do desenvolvimento tecnológico,

buscam-no  nas  trocas  comerciais  entre  Estados  e  na  capacidade  de  o  Estado  nacional  gerar  o

desenvolvimento tecnológico, ou então na intervenção da burguesia ou de frações da burguesia. Mas

voltemos aos autores acima.

Na verdade todos esses autores expressavam uma realidade institucional do capitalismo

onde se fazia necessário intervir e planejar e organizar a economia, ou onde se fazia necessário buscar

alternativas para a diminuição do fluxo de mercadorias e capitais gerada por alguma crise. São teóricos

do capitalismo industrial nacional afirmando-se com o auxílio do Estado ou em época de crise. Veja-se

por exemplo a frustração de Prebisch com o descaso da Liga das Nações pelo desenvolvimento dos

países atrasados (ibid., p. 289-334).

Seja como for, transparece uma noção dos países desenvolvidos como privilegiados, e

como os países desenvolvidos são sociedades dividas em classes o proletariado desses países é

também privilegiado.  As  nações  desenvolvidas  não  sofrem com as  mesmas  “especificidades”  das

nações subdesenvolvidas, e o proletariado do centro não sofre com as “opções” das elites tradicionais

dos países periféricos, tal como o proletariado destes países.

Tudo leva a que os estruturalistas reclamem um tratamento diferenciado do centro em

relação à periferia como forma de reparar distorções e garantir a partir daí a integração das nações

subdesenvolvidas  no  mundo desenvolvido.  Trocando países  subdesenvolvidos  por  gênero ou  raça

oprimida, temos aí um paralelo interessante, apresentando-se o estruturalismo como uma espécie de

política  de ações afirmativas para os países explorados,  o  que faz sentido, já  que os teóricos do

multiculturalismo são originalmente terceiro-mundistas. E tal como o nacionalismo implícito ou explícito

dos autores citados acima o multiculturalismo representa hoje um obstáculo ao desenvolvimento da

luta de classes, na medida em que valoriza características identitárias acima de um percurso comum,

de  uma  comunidade  prática  no  que  se  refere  às  relações  de  trabalho.  E  muitas  vezes  tais

características identitárias são associadas a características biológicas, deduzindo a cultura da biologia

e a biologia da cultura: uma modalidade nova de racismo (BERNARDO, 2015, 1343-1351).

O multiculturalismo, valorizando noções tais como “sororidade” e defesa do “povo negro”,

o que corresponde a tentar gerar uma coletividade solidária, muitas vezes supraclassista, aproxima-se
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da noção de união das nações subdesenvolvidas contra o imperialismo: pelo fim dos privilégios, antes

de uma nação sobre outra, agora de uma raça ou gênero sobre outro. Trata-se ou de substituir a crítica

do capitalismo pela crítica do imperialismo, ou de substituí-la pela crítica do racismo ou do sexismo etc.

No final acaba por se desenvolver uma modalidade de racismo travestida de antirracismo, ou uma

modalidade de sexismo travestida de antissexismo. E não seria o próprio Perroux  (apud PEDROSA,

1966c,  p.  246)  a  exortar  os  países  subdesenvolvidos  nestes  termos?  “Formai  grupos  de  nações

apressando, por exemplo, a aplicação do Tratado de Montevidéu! Alargai vossos mercados para vos

estabilizar e vos industrializar!  Livrai-vos, por um esforço combinado, do predomínio do Norte […]!

Metei-vos a trabalhar por uma integração em benefício de vossas próprias populações”. O economista

Gunnar  Myrdal  (apud  PEDROSA,  1966c,  p.  308),  que  também  influenciou  Pedrosa,  teria  feito

exortações semelhantes: “Nações proletárias do mundo, uni-vos!” E depois de comentar as ideias de

Myrdal Pedrosa (1966c, p. 309) igualmente exclamaria “países subdesenvolvidos do mundo, uni-vos!

Não tendes a perder senão vossas cadeias!”

Essa antecipação do multiculturalismo pelo terceiro-mundismo encontra-se por exemplo

no artigo “Poder negro: essa realidade”, publicado por Pedrosa no  Correio da Manhã em agosto de

1967, no qual Pedrosa comentava as lutas contra o racismo nos Estados Unidos e os movimentos

liderados por Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Nesse artigo o autor diria que “argumente-se como

quiser, é preciso convir que o nacionalismo negro é a resposta inevitável para as massas negras”,

dizendo ainda que “o movimento nacionalista negro insurgente” ultrapassa “os proletários brancos no

seu radicalismo”. No mesmo artigo Pedrosa escreve: “a experiência nos tem mostrado […] que até hoje

os únicos movimentos de massa em grande escala verificados têm sido nacionalistas (PEDROSA,

1967b)”.

Talvez seja por isso que as predileções estéticas de Pedrosa sofram uma transformação.

Num artigo de 1960 intitulado “Internacional — Regional” o autor citaria Lewis Mumford ao afirmar que

o  regionalismo  [em  arquitetura]  não  é  apenas  uma  questão  “de  usar  materiais  locais
disponíveis,  ou  copiar  algumas  formas  simples  de  construção  usadas  por  nossos
antepassados, na ausência de algo melhor, um ou dois séculos atrás. As formas regionais
são as que mais de perto respondem às condições reais da vida e que melhor conseguem
fazer que um povo se sinta completamente em casa, dentro de seu meio: elas não apenas
utilizam o solo mas refletem as condições correntes de cultura na região”. Sob esse critério é
que devemos olhar nossa arquitetura, nossas artes. No Brasil, tivemos primeiro a importação
de uma cultura universal, ou pelo menos ocidental [...] (PEDROSA, 2007, p. 50). 

E em seguida saudaria o “processo de cristalização de formas arquitetônicas brasileiras,

quer dizer, regionalização”, concluindo que “esta é a verdadeira tarefa do espírito criador dos arquitetos
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e artistas  brasileiros,  nos  dias  de  hoje.  Teimo em pensar  que  Brasília  será  um dos  fatores  mais

decisivos para que essa cultura regional desabroche, enfim, completamente, em nosso país (ibid., p.

51)”.  Nesse  artigo  Pedrosa  defenderia  que  cabe aos  artistas  de  um país  o  desenvolvimento  dos

modelos estéticos internacionais numa direção regionalista, adaptando a cultura que vem de fora ao

“meio  particular”,  regional.  Ou  seja,  as  vanguardas  estéticas  internacionais  precisam  ser

nacionalizadas, precisam ser assimiladas por meio de um filtro cultural regional.

Myrdal — mencionado acima — é também um teórico importante para Pedrosa, e em sua

obra  Perspectivas de uma Economia Internacional o autor demonstraria grande preocupação com a

questão da integração nacional, afirmando que além da “abolição das barreiras no interior do país” por

meio de um “processo de organização social”  “temos de chegar à conclusão de que a integração

internacional de nossa época, tem de […] se esforçar para conseguir uma reunificação das políticas

nacionais  de  Estados  que  cooperam  entre  si”,  concluindo  que  “a  tarefa  de  integração  nacional

converte-se, pois, em assunto de coordenação. […] O que se necessita é de uma internacionalização

das próprias estruturas políticas nacionais, conservando os valores essenciais que estas representam

para as diferentes nações (MYRDAL, 1967, p. 88-89)”.

A questão  do  caráter  civilizatório  da  industrialização  por  exemplo  seria  formulada  por

Myrdal nessa mesma obra, por meio da afirmação de que “a civilização moderna, em quase todas as

suas manifestações mais complicadas, tem suas raízes na vida urbana e depende dela; a urbanização

não é possível sem alguma medida de industrialização. Na verdade, parece existir uma importante

relação  entre  a  industrialização  e  as  mudanças  sociais  e  econômicas  (ibid.,  p.  393)”.  E  Myrdal

escreveria ainda que

quase todos os países subdesenvolvidos são débeis e dependentes, política e militarmente.
Apesar de que alguns deles façam da demonstração de um alto nível de integração nacional
uma  questão  de  honra,  pode-se  notar  que  quando  se  apresenta  uma  questão  num
organismo das Nações Unidas, muitos tendem a alinhar-se para votar por uma ou várias das
grandes potências industriais. Contudo, progressivamente os países subdesenvolvidos estão
se negando a seguir a linha econômica daqueles, nos assuntos de vital importância para
eles. […] E assim fica estabelecido o partido dos países pobres nos assuntos econômicos
gerais (ibid., p. 432).

Há um autor outro que parece ter antecipado ideias de Pedrosa, autor que participou do

debate marxista sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento na Romênia, membro do partido

socialista romeno do qual o pai de Manoilescu foi militante: foi Constantin Dobrogeanu-Gherea, que

afirmara que “os países cujos meios de produção são solidamente desenvolvidos... mantém sob seu

jugo econômico os países subdesenvolvidos, chegando mesmo a impor a estes suas formas sociais
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(GHEREA apud LOVE, 1998, p. 97)”. Gherea, apropriando-se de um conceito formulado pela Junímea

(“Juventude”  em  romeno),  movimento  conservador  e  nacionalista  cético  quanto  à  eficácia  da

importação de instituições europeias para a Romênia (LOVE, 1998, p. 69), o conceito de  forma fara

fond, ou “forma sem conteúdo”, criticaria a importação das instituições ocidentais “sem as condições

sociais e econômicas necessárias a seu funcionamento de fato (ibid., p. 99)”. Tanto Gherea quanto

Serban Voinea defenderiam que as leis de movimento nas sociedades periféricas são diferentes das do

Ocidente desenvolvido (ibid., p. 116).

Todos  os  autores  mencionados  acima  são  estruturalistas  — no  sentido  aplicado  por

Joseph Love, como vimos acima — na medida em que: preocupam-se com a questão da singularidade

dos  países  atrasados,  subdesenvolvidos,  periféricos,  explorados  etc.;  atribuem  o  atraso,  o

subdesenvolvimento, a exploração etc. a obstáculos específicos ao desenvolvimento desses países,

não existentes no que se refere aos países avançados, desenvolvidos, centrais,  exploradores etc.;

atribuem a superação desses obstáculos a uma questão de “opção”  ou “escolha”;  identificam não

apenas uma dualidade internacional  (opondo países centrais  e países periféricos,  desenvolvidos a

subdesenvolvidos,  exploradores  e  explorados,  enquanto  realidades  essencialmente  distintas)  mas

também uma dualidade interna, nacional (opondo campo e cidade por exemplo); e por fim encaram a

superação da dualidade, que corresponde à noção de integração (nacional e internacional), como a

solução para todos esses problemas (e essa integração no plano nacional acaba contendo elementos

corporativistas).  Trata-se de introduzir  transformações estruturais,  daí  “estruturalismo”,  das  quais  a

principal era a industrialização.

Vejamos agora como as concepções dos autores estruturalistas acima se assemelham

com as concepções de Pedrosa em A Opção Imperialista e A Opção Brasileira, suas obras destinadas

a interpretar o golpe de 1964 no Brasil e propor um modelo de “revolução brasileira” para o país.

3. As opções de Mário Pedrosa

O plano para A Opção Brasileira previa inicialmente um artigo, depois uma revista, depois

um livro,  depois  dois  livros.  Foi  David  Rousset  quem  encomendou  o  artigo  inicial,  mas  Pedrosa

resolveu transformá-lo num livro, o que foi noticiado pelo Jornal do Brasil em maio de 1965. O artigo

encomendado por Rousset seria sobre a “revolução brasileira”. Segundo o jornal, “empolgado com o

tema, Mário Pedrosa abriu ao máximo a sua lente de interpretação, procurando analisar o movimento

de 31 de março dentro do grande contexto da política internacional (JORNAL DO BRASIL, 1965)”. Mais
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tarde  porém  Pedrosa  esboça  a  carta  de  apresentação  de  uma  revista.  Num  manuscrito  que

encontramos no Acervo Mário Pedrosa da Biblioteca Nacional lê-se:

opção brasileira significa, antes de tudo, considerarmos o destino do Brasil, o destino do seu
povo, ou das populações que habitam seu território — esperamos não se vejam equívocos
semânticos  nestes  conceitos,  a  despeito  de  suas  possivelmente  inevitáveis  conotações
emocionais  — como aberto,  como inseguro, como pelo menos ambíguo. Em face dessa
incerteza, prontifica-se nosso esforço por discernir as vias e consequentemente os desvios
que se abrem a esse povo e a esse país, e optar por uma direção (ou um modelo) que, na
nossa hipótese, maiores probabilidades terá de preservar a sua identidade e lhe assegurar
um  desenvolvimento  harmonioso,  de  norte  a  sul,  de  leste  a  oeste.  É  a  via  da  opção
brasileira, no curso da qual o progresso econômico seria também necessariamente social, o
desenvolvimento cultural implicaria o político e o ético, de modo a dar ao povo brasileiro a
probabilidade de seu destino como Nação Completa,  isto é,  sem áreas de miséria e  de
regressão, nem setores exclusivos de privilégios e riquezas. Hoje, os destinos no Brasil são,
em grande  parte,  predeterminados  de  fora.  Poderes  imperialistas  extremos nos  impõem
modelos que são deles, quer dizer, soluções imediatas e incompletas, em sua opções que
não emergem das condições brasileiras, pois não consideram incluído nessas condições o
que, para nós, é essencial  — sua parte que é projeção, sua parte que é anelo, aspiração,
que tem barra  sobre o futuro,  e sem a qual nenhuma nação foi  [ilegível],  nenhum povo
salvou-se,  cresceu  e  trouxe  ao  mundo  a  contribuição  de  sua  individualidade,  de  seus
recursos, de seu gênio, afinal. [...] Os editores da revista, com essa sucinta mas inequívoca
exposição de seus objetivos viram-se,  agora,  para a  inteligência  brasileira,  em todos os
campos,  e  a  convidam a  colaborar.  Mais  do  que a  colaborar,  a  participar.  A engajar-se
conosco  no  mesmo  empenho  de  esclarecimento  ideológico,  de  lucidez  política,  de
objetividade na investigação e de, em suma, aproximação científica no abordar os problemas
em aberto da sociedade brasileira emergente (PEDROSA, 1966b).

O texto acima, como se vê, é marcado por algumas das características do estruturalismo

mencionadas acima: a questão do desenvolvimento ou subdesenvolvimento como opção, a questão da

integração nacional, a questão da imposição pelo ocidente de formas sociais externas e incompatíveis

com as condições nacionais, entre outras. E há também um chamado à “inteligência brasileira”, que

aqui é um chamado à elaboração teórica, mas em  A Opção Brasileira  (o livro) será um chamado à

gestão do Estado e da economia.

Não há indícios de quem sejam os editores sobre os quais fala Pedrosa, mas o livro foi

publicado pela editora Civilização Brasileira, que na revista Encontros com a Civilização Brasileira e em

diversos livros publicados dava publicidade ao pensamento nacionalista brasileiro. Seja como for, o

próprio David Rousset era também um nacional-desenvolvimentista. Num artigo de autoria de Wilson

Figueiredo, publicado no  Jornal  do Brasil em agosto de 1964, seriam citadas palavras de Rousset

sobre a revolução brasileira:

a revolução brasileira não é uma revolução camponesa, mas uma revolução industrial. O
Brasil já deixou de ser um País agrícola subdesenvolvido (…) O Brasil já é um País industrial
desigual e contraditoriamente desenvolvido. A vanguarda não são os usineiros do Recife,
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mas  os  usineiros  do  automóvel  e  os  operários  qualificados  de  São  Paulo  e  do  Rio
(FIGUEIREDO, 1964)

Rousset teria dito ainda que o “motor desta revolução” é o triângulo industrial  Rio-São

Paulo (ibid.). Pedrosa nesse sentido estava completamente de acordo. A questão fundamental para o

Brasil e para os demais países latino-americanos seria o desenvolvimento das forças produtivas, mas

seguindo um modelo de desenvolvimento próprio ao Brasil e aos países latino-americanos.

Segundo Manolo (2009c), após o golpe Pedrosa teria escrito a um amigo:

estou  pensando  em  escrever  um  livro  sobre  as  multinacionais  ou  a  teoria  da
contrarrevolução mundial.  Eles têm um projeto,  fundado numa tecnologia  cada vez mais
desumana. Um domínio da “civilização da Hotel  Hilton”.  O que eles querem é fazer  é a
“civilização do Hotel Hilton”! Baseada no plástico, nessa matéria-prima que não tem nada a
ver com a organicidade da natureza e da terra, implantando uma civilização falsa. Isso é a
teoria  da  contrarrevolução  mundial,  internacionalmente.  É  preciso  um  rearmamento
ideológico fantástico para continuar a luta ideológica, que não se encontra mais em lugar
nenhum.

Nesse sentido Pedrosa encarava o golpe militar como um embate de civilizações, não

como um embate de classes. Era um modelo de civilização, que ele pensava estar sendo imposto de

fora, que o preocupava. Perceba-se a ênfase no caráter artificial da “civilização do Hotel Hilton” descrita

acima (uma civilização “plástica”, “falsa”). Comparando esse trecho com a carta de apresentação da

revista citada acima percebe-se como Pedrosa contrapunha uma civilização artificial a uma civilização

orgânica, que funciona harmonicamente como um organismo, que é o que Pedrosa propunha para o

Brasil nesse momento. A imposição de fora dessa civilização, para Pedrosa, acabava por bloquear o

desenvolvimento nacional brasileiro. Vejamos como surge esse embate de civilizações para Pedrosa.

Em  A Opção  Imperialista o  golpe  de  1964,  bem  como  a  história  do  Brasil  em  sua

totalidade, desde a Descoberta até a República, precisava ser situado num contexto mais amplo, de

âmbito internacional, pois para Pedrosa o Brasil todo, como nação, Estado, economia e sociedade,

nunca foi um produto exclusivo de si mesmo, tendo sido historicamente ao contrário resultado de um

“paralelograma de forças” que o impelia “para uma direção diferente, externa”, que não resultava por

sua vez “da dinâmica de suas forças interiores, autênticas (PEDROSA, 1966c, p. 1)”. O objetivo da

obra é portanto “indicar uma linha de forças que impõem ao Brasil uma distorção que o desnatura, se

não o faz  definhar  ou mesmo perecer  (ibid.,  p.  2)”.  Para  isso  o  autor  vai  estudar  o  imperialismo

americano desde as suas origens até o pós-Segunda Guerra, para tentar estabelecer um quadro geral

a partir do qual se tornam explicáveis os acontecimentos de 1964.

No caso específico desses acontecimentos a conjuntura internacional mais ampla em que
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se deveria situá-los era a das “reformas contrarrevolucionárias”: elas seriam o resultado de uma das

“opções” colocadas à disposição das classes dominantes brasileiras naquele contexto.  O golpe foi

resultado de uma “opção” das classes dominantes brasileiras nos anos 1960 (ou pelo menos de uma

parcela  dessas classes dominantes)  pela  adesão decisiva do Brasil  à  órbita  imperial  dos Estados

Unidos, e também pela adesão ao “neocapitalismo liberal” americano, opção esta estimulada por um

lado por seu temor em relação ao “desassossego social”  (ibid.,  p. 64) suscitado pelos movimentos

nacionalistas latino-americanos de modernização e reforma, e por outro lado pela mentalidade e atitude

“capitulacionista  e  colonial”  dos “técnicos” brasileiros formados na escola do neocapitalismo liberal

americano  (ibid.,  p.  10),  os  quais  conduziam  com  desprazer  uma  política  econômica

desenvolvimentista, isto é, voltada para a industrialização do país (ibid., p. 10), condicionando-a ainda

à boa vontade e aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, o “grande financiador” do sistema

interamericano.

O neocapitalismo liberal americano, de acordo com Pedrosa, entrou em cena quando os

Estados Unidos pretenderam no imediato pós-Segunda Guerra, sob pressão das grandes corporações

industriais e financeiras americanas,

restaurar as leis do capitalismo nascente, separando a política da economia, para permitir
que as forças capitalistas encontrem o velho automatismo inicial, automatismo esse que lhes
dava um movimento próprio, indiferente a qualquer outra consideração de ordem social e
política, enquanto os governos aparentemente neutros diante dos negócios, ficariam apenas
com as funções de manter a ordem e garantir a santidade dos contratos comerciais. […] um
neovitorianismo americano, a proclamar a independência da política e da economia como
uma máxima de comportamento internacional. […] querem subordinar de novo as atividades
econômicas do mundo aos automatismos do mercado (ibid., p. 273-274).

Pedrosa sente a necessidade de voltar no tempo, do segundo pós-guerra ao período de

“arranque imperial” dos Estados Unidos (ibid., p. 13) em fins do século XIX, para poder explicar as

pressões das grandes corporações industriais e financeiras americanas pela restauração das leis do

capitalismo original tanto nos Estados Unidos quanto fora deles. Pressões às quais, para Pedrosa, os

“técnicos”,  os  políticos,  as  classes  proprietárias,  os  militares,  as  elites  conservadoras  brasileiras,

aqueles que derrubaram João Goulart e tomaram o seu lugar, se curvavam com boa vontade. Estes

aderiam de pronto à civilização cristã ocidental do livre mercado e da livre empresa, e temendo o

avanço  dos  comunistas,  que  lhes  parecia  patente  e  flagrante,  aderiam também à  órbita  imperial

protetora dos Estados Unidos. O mesmo se dava nos demais países latino-americanos em maior ou

menor medida.

Segundo Pedrosa,  os  dirigente  americanos  desde  a  constituição  dos  Estados  Unidos
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como nação independente sempre tiveram em mente a necessidade de exercer controle sobre o Mar

do Caribe, e sobretudo sobre a ilha de Cuba. No meio do Mar do Caribe Cuba era para os Estados

Unidos não só um ponto estratégico mas também um grande parceiro comercial.

Ao fim da Guerra de Secessão os Estados Unidos puderam enfim entregar-se

de corpo e alma, à tarefa de desenvolver suas forças produtivas ao máximo e a todo vapor e
constituir-se  num poder  nacional  capitalista  de  primeira  ordem,  para  cuja  formação  não
houve, por isso mesmo, poupança nem de recursos nem de energias intelectuais, nem de
dinheiro, nem de músculos e braços, nem de suor, nem de lágrimas, nem de sangue, mas
apenas  de  escrúpulos.  Enfim,  poderoso  e  rico,  ao  curso  de  uma  geração,  com  seus
multimilionários novinhos em folha, o país sentiu crescer em si […] “uma consciência nova”,
“a consciência de sua força e com ela um apetite novo... o sabor do império na boca do
povo” (ibid., p. 15).

O controle do Mar do Caribe e da ilha de Cuba nesse sentido configurava um primeiro

passo para a “limpeza do hemisfério, considerado caça privada dos americanos, de qualquer gringo

europeu (ibid., p. 20)”, e para “açambarcar para a indústria nascente de seus país os mercados ainda

mal desabrochados de todo o Continente (ibid., p. 16)”. Para o capitalismo americano “investimentos de

capitais e comércio exterior tinham de ampliar-se ao máximo, para dar saída ao que se chamou de

ininterrupta corrente de mercadorias (ibid., p. 28)”. Era preciso dar vazão aos capitais e mercadorias

excedentes nos Estados Unidos, recorrendo para isso à América Latina, que entretanto já mantinha

relações comerciais tradicionais às vezes de caráter exclusivo com a Europa (vendendo-lhe produtos

primários e comprando-lhe manufaturas), as quais precisavam ser pelo bem ou pelo mal rompidas.

Tratava-se pois de apresentar os vínculos de séculos da América Latina com a Europa

como “inviáveis” e “inaturais”. A ideologia do pan-americanismo nasce assim vinculada aos interesses

imperialistas americanos. Por seu turno os latino-americanos se opunham a uma vinculação exclusiva

e permanente de seus países  aos Estados Unidos,  temendo com isso “perder  qualquer  poder  de

barganha com que ainda pudessem sonhar, no futuro (ibid., p. 17)”.

É por isso que, para Pedrosa, após a guerra de independência cubana os Estados Unidos

mantém a tutela militar sobre a ilha, sendo instituída a famosa Emenda Platt à constituição cubana

(ibid., p. 19-26). Posteriormente essa tutela vai ser estendida a todo o continente, anunciando-se por aí

a política do “big stick” (ibid., p. 19).

De fato desde fins do século XIX foram diversas as intervenções americanas no Caribe e

na América Central, como demonstrado por Dabène (2003, p. 39), que lista diversas intervenções entre

1898  e  1933.  Mas  o  próprio  Pedrosa  cita  um  autor,  Charles  Beard,  que  mostra  que  a  primeira

intervenção em Cuba acontece porque com a independência os americanos temiam a entrada em cena
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dos “peões insurretos e [o]  proletariado que tripudiavam sobre as classes  dominantes  espanholas

(BEARD  apud  PEDROSA,  1966c,  p.  19)”.  Nesse  sentido  as  intervenções  americanas  eram

intervenções destinadas a desenvolver uma relação de exploração entre América Latina e Estados

Unidos ou destinadas a manter a ordem social capitalista intacta? Vimos acima que durante a Guerra

Franco-Prussiana o governo prussiano, mesmo estando em guerra contra a França, colaborou com o

governo francês na repressão à Comuna de Paris. Não seria algo semelhante? Tendo em vista, como

veremos abaixo, que a China e regiões do extremo oriente representavam para os Estados Unidos o

principal objeto de desejo, tanto para a importação de mercadorias e matérias-primas quanto para a

exportação de mercadorias e capitais, e que a abertura dessas regiões aos capitais e ao comércio

americanos contou com a imposição da força militar, tendemos a considerar que o maior interesse dos

americanos  no  contexto  das  intervenções  militares  na  América  Latina  era  o  de  eliminar  focos  de

agitação das classes subalternas.

Seja como for, Pedrosa herda de Rosa Luxemburgo uma concepção do imperialismo que

o confunde imperialismo com colonialismo mercantilismo. Segundo Marcos Del Roio (2007a),  Rosa

Luxemburgo destinava pouca importância ao problema da exportação de capitais na sua teoria sobre o

imperialismo, encarando-o como um processo de “incorporação de espaços naturais e sociais pré-

capitalistas”  e  como um movimento  intrínseco  à  acumulação  do  capital.  Luxemburgo  associava  o

imperialismo ao colonialismo,  vendo-o como agressão e saque dos povos subjugados,  “expressão

política da acumulação do capital na sua luta pelos resíduos de ambientes não-capitalistas ainda não

submetidos à lógica do mercado”.

Em A crise mundial do imperialismo e Rosa Luxemburgo Pedrosa chancelaria a tese de

Rosa  Luxemburgo  de  que  o  imperialismo  constitui  não  a  fase  superior  do  capitalismo  mas  uma

realidade intrínseca ao capitalismo, aparecendo já no início do capitalismo, servindo “para criar por

todos  os  meios  e  circunstâncias,  inclusive  pela  violência  ou  pela  força,  condições  que  possam

favorecer  a  acumulação  (PEDROSA,  1979,  p.  13-14)”.  Segundo  Pedrosa,  “um  dos  meios  mais

importantes ao processo acumulativo é não respeitar a rotina das velhas economias e sociedades,

intervir  em seus tesouros,  abolir  seus  modos de  ser,  num aparelho  externo  que  faz  funcionar  as

relações mais diretas entre o capital e as economias primitivas e campesinas que com elas entram em

contato (ibid., p. 14)”. É daí — da questão de que o imperialismo implica uma intervenção externa em

modos  de  ser  específicos  das  sociedades  exploradas  — que  Pedrosa  retira  a  noção  de  que  o

imperialismo implica a imposição de formas sociais artificiais.

O capitalismo segundo Rosa Luxemburgo, continua Pedrosa, seria ao mesmo tempo o
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primeiro modo de produção que não tolera ao seu lado outros modos de produção e o primeiro modo

de produção incapaz de existir por si mesmo, precisando “de outros sistemas econômicos como um

meio  e  um campo (ibid.,  p.  20)”.  É  nesse  contexto  que  se  insere,  para  Pedrosa,  a  tendência  do

imperialismo  americano  de  dominação  mundial  de  um  lado,  e  a  sua  tendência  de  entravar  o

desenvolvimento do Terceiro Mundo de outro. “Se bem que ele lute para tornar-se universal e que ele

conte para isso com sua própria tendência […], ele é imanentemente incapaz de tornar-se uma forma

de produção universal (ibid., p. 20)”. Por isso para Pedrosa os países latino-americanos são mantidos

endividados, com problemas na balança comercial etc., como veremos adiante. O capitalismo precisa

disso.

Contudo Pedrosa dá maior ênfase à questão das exportações de capitais. Na verdade ele

escreve fartamente sobre isso, mas não deixa de pensar o imperialismo ao mesmo tempo como uma

espécie  de  colonialismo  mercantilista.  Na  verdade  parece  que  Pedrosa  aplica  o  conceito  de

imperialismo ao mesmo tempo nas duas acepções: a exportação de capitais, a exploração de uma

nação sobre a outra, a dominação de uma nação sobre a outra, a imposição de formas sociais de uma

nação a outra, tudo isso faz parte de uma unidade para Pedrosa.

Mas  voltando  à  questão  do  interesse  dos  Estados  Unidos  pela  América  Latina:  na

verdade, segundo Victor G. Kiernan (2009, p. 159), era a China o verdadeiro interesse do imperialismo

americano: “o mercado dos mercados, a salvação da superprodução”. Segundo o autor, desde 1869,

com o término da estrada de ferro transcontinental, o interesse dos americanos voltava-se sobretudo

para a China e o extremo oriente (ibid., p. 156). Isso relativiza a tese de Pedrosa de que os Estados

Unidos tinham uma fixação pelo domínio da América Latina. E se concebermos o imperialismo não

como  uma  política  colonial  mercantilista  e  sim  como  exportações  de  capitais,  o  próprio  Pedrosa

reconhece que os investimentos americanos na América Latina eram “tímidos”,  “provincianos”, não

representando “senão parte  extremamente pequena da  economia nacional  americana (PEDROSA,

1966c, p. 35-36).

Para Pedrosa, na sequência da Primeira Guerra os Estados Unidos porém deixaram de

ser mera potência continental e passaram a estender seus interesses ao mundo inteiro (ibid., p. 27).

Para  poder  prosseguir  suas  ambições  internacionais  os  Estados  Unidos  revogaram  a  legislação

americana antitruste em 1918 (ibid., p. 40) e impuseram o Tratado Naval de Washington, limitando o

poder  naval  britânico em 1921 (ibid.,  p.  27).  Segundo Pedrosa,  a  partir  daí  dá-se “um verdadeiro

derrame de dólares sobre a América Latina, principalmente sobre a América do Sul (ibid., p. 35)”, uma

“orgia” de empréstimos privados (ibid., p. 41).
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Segundo o autor, essa continentalização e depois globalização do capitalismo americano

passavam a entrar em choque com os interesses do grande capital privado quando surgiu nos Estados

Unidos um imperialismo de Estado, associado a um capitalismo de Estado, durante a era Roosevelt: o

imediatismo voltado para o lucro privado vai chocar-se com o planejamento e a estratégia militar.

A função do imperialismo privado teria sido abrir mercados e fontes de matérias-primas

aos capitais americanos (ibid., p. 45). Mas a crise de 1929 prejudicou a pontualidade dos pagamentos

dos países latino-americanos, o governo recusou-se a intervir nesses países para “coletar” as dívidas e

esses países passaram a aderir  ao nacionalismo econômico (ibid., p. 42-47).  Isso fez com que os

capitais privados americanos deixassem de afluir para a América Latina. Mas na sequência da crise

sobe ao poder Roosevelt, que faz uso do Estado como empreendedor privado para salvar o capitalismo

americano, mas faz uso também do Estado como empreendedor imperialista privado (ibid., p. 49), de

modo  que  o  governo  americano  substitui  quase  completamente  os  empreendimentos  privados  na

América Latina.

Mas  segundo  Pedrosa  a  tendência  era  de  coexistência,  não  liquidação  do  antigo

imperialismo (ibid.,  p.  49),  que como vimos era  visto  por  Pedrosa  como tendo uma dimensão de

exportação  de  capitais  e  mercadorias  mas  também  de  dominação  de  uma  nação  sobre  outra  e

exploração.

Para Pedrosa aliás o imperialismo de Estado surge como um contrapeso ao imperialismo

tradicional baseado na exploração de uma nação sobre outra, pois Pedrosa diz que

tendo partido de 1918 para uma feroz luta concorrencial  pelos mercados do mundo, não
tardaram muito [os “homens de negócios” americanos] a levar esse famoso comércio a um
beco sem saída, isto é, ao esgotamento. Com efeito, […] vão, em vinte anos, chegar a uma
situação em que têm de “doar” e de “ajudar” para que o jogo das trocas, das vendas e
compras possa voltar a funcionar. Partindo do “comércio livre”, numa geração conseguiram
secar  aquele  mercado,  quando  então  se  viram  obrigados  a  realimentá-lo  a  poder  de
donativos para que o seu próprio regime econômico não soçobrasse (ibid., p. 52).

Esse  trecho  revela  que  Pedrosa  não  apenas  via  uma  contradição  entre  capitalismo

privado e de Estado, um enquanto o oposto do outro, como também via o capitalismo de Estado como

não governado estritamente pelo privatismo egoísta que ele atribuía ao capitalismo privado. Não se

trata de uma contradição absoluta entre um e outro, um não rompe com o outro, mas ambos mantêm-

se em oposição, sendo distintos um do outro: daí a noção de contrapeso. O capitalismo de Estado é

assim progressista frente ao capitalismo privado. Pedrosa diz que quando “a máquina global capitalista

[…] emperra […] verifica-se a necessidade de suspender seu funcionamento para reabrir a troca, a
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comunicação,  a  resposta  por  meios  inteiramente inortodoxos (ibid.,  p.  52)”,  ou seja,  o  capitalismo

privado serve-se de um capitalismo de Estado que não funciona segundo a mesma lógica, já que o

funcionamento  do capitalismo é suspenso.  Para Pedrosa,  foi  durante  a Primeira  Guerra  que esse

capitalismo  de  Estado  surgiu  pela  primeira  vez  (p.  72),  mas  foi  Roosevelt  quem  o  tornou  parte

integrante do capitalismo americano.

Além do mais, o capitalismo de Estado de Roosevelt tinha também um caráter reformista

positivo, por exemplo a concessão de uma legislação social à classe trabalhadora “para dar à classe

operária em pleno vigor da mocidade um estatuto digno de sua força e seu papel no conjunto social da

nação (ibid., p. 29)”. As reformas sociais de Roosevelt eram incluídas por Pedrosa no rol das reformas

contrarrevolucionárias, mas o capitalismo de Estado associado à democracia é visto positivamente pelo

autor, ou pelo menos é visto positivamente para os países subdesenvolvidos, quando ele escrevem em

A Opção Brasileira que:

o verdadeiro planejamento por que espera o povo brasileiro não será, tudo o indica, o plano
de cúpula […]. […] será global, social, fundado em ótima taxa de investimento para alcançar
a  taxa  máxima  de  desenvolvimento.  Mais  ainda,  será  consentido,  a  votos,  pela  grande
maioria  da  Nação,  e  conduzido  com  a  participação  sincera  do  povo,  detalhado  e
desenvolvido pelos conhecimentos de nossa melhor formação científica (PEDROSA, 1966a,
p. 53).

Mas apesar de Pedrosa encarar com bons olhos o capitalismo de Estado democrático de

Roosevelt, ele pensava que a “política de boa vizinhança” do governo Roosevelt era menos altruísta e

mais interessada na defesa continental contra o nazismo (PEDROSA, 1966c, p. 127). É nesse sentido,

e com razão, que Pedrosa interpreta a ajuda americana para a construção da usina de aço de Volta

Redonda (ibid., p. 48). Fazia parte dessa política também a suspensão da Emenda Platt e a assinatura

da Declaração sobre Solidariedade e Cooperação Interamericana da Conferência Interamericana de

Consolidação da Paz em Buenos Aires, que considerava inadmissível novas intervenções em países

do continente (ibid., p. 91). Porém, segundo Pedrosa, à medida que as relações entre Estados Unidos

e América Latina tornavam-se mais amigáveis, intensificava-se para o autor a dominação econômica

americana, vista como exploração (ibid., p. 85). Seja como for, os países latino-americanos viram seu

poder de barganha aumentar, visto serem produtores de materiais estratégicos, indispensáveis para o

esforço de guerra americano (ibid., p. 88).

Os Estados Unidos criaram então instituições destinadas a operacionalizar exportações de

capitais, o Eximbank e a Agência Federal de Empréstimos, mas exigindo dos países latino-americanos

— como  contrapartida  aos  capitais  recebidos  — alinhamento  ao  governo  americano.  O  governo
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americano “'pedia alinhamento dos governos a quem servia em dólares', na forma de 'bases aéreas e

navais': com isso, 'as missões militares americanas se instalaram por todo o Continente, principalmente

na América do Sul e notadamente no Brasil (ibid., p. 134)”.

Em  todo  esse  processo  as  instituições  públicas  passavam  ao  protagonismo,  para  o

desagrado dos “homens de negócios” americanos, liberais ortodoxos. As pressões dos “homens de

negócio” aliás fazem, segundo Pedrosa, com que Nelson Rockefeller seja escalado para formular o

programa  interamericano  de  desenvolvimento  aprovado  por  Roosevelt  nos  anos  1940.  Segundo

Pedrosa,

o então jovem Nelson Rockefeller […] parecia demonstrar o propósito de refutar a acusação
generalizada  de  serem  as  empresas  americanas  como  a  de  sua  família  em  países
subdesenvolvidos meros encraves em território alheio, sem conexão direta com a economia
do país e portanto não concorrendo para o desenvolvimento dele (ibid., p. 100).

Mas para Pedrosa nem a política  de boa vizinhança duraria  nem a ajuda econômica

americana, e os “homens de negócios” americanos, o “big business”, vão pressionar pela “reconversão

para a paz (ibid., p. 102)”. Do ponto de vista do imperialismo americano haverá uma pressão para

“instaurar um quadro de trabalho interamericano no interior do qual todo homem de negócios tenha

possibilidade de operar com estabilidade, segurança e confiança”, nas palavras de Nelson Rockefeller,

citado por Pedrosa (ibid., p. 103). E do ponto de vista do capitalismo americano haverá uma pressão

para a retomada da hegemonia do setor privado internamente. Pedrosa cita uma fala de Leo Welch,

tesoureiro  da  Standard  Oil  of  New  Jersey,  que  criticando  o  governo  Harry  Truman,  sucessor  de

Roosevelt, teria dito:

o dirigente sindical, o político liberal, o propagandista de esquerda substituíram o homem de
negócios e sua influência no avanço das coisas, aqui, no plano local, do mesmo modo que
no exterior...  Em nossa busca de soluções para o problema norte-americano no exterior,
comecemos no plano interno e elejamos como primeiro passo a reorientação da mentalidade
e dos objetivos do homem de negócios norte-americano para que reassuma o lugar que lhe
corresponde por direito na vida social e política, assim como na vida econômica de nosso
país (ibid., p. 110).

Pedrosa afirma que no passado os capitalistas conformavam-se em deixar o governo para

seus representantes parlamentares, mas agora, temendo a ampliação do processo de “estatização” do

capitalismo, os “homens de negócios” viam a necessidade de pôr seus próprios homens no governo

(ibid., p. 111-113). É nessa conquista do Estado pelo capitalismo privado, do Estado pelo mercado,

associada à sociedade de massas, que Pedrosa enxerga a emergência do neocapitalismo liberal, que
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como  vimos  era  para  ele  a  “restauração  das  leis  do  capitalismo  nascente”,  um  “neovitorianismo

americano”.

O conceito  de neocapitalismo na verdade fora  tomado da obra  Estratégia  Operária  e

Neocapitalismo de André Gorz (1968, p. 18-19). Pedrosa dedica uma parte considerável de A Opção

Imperialista à exposição e à discussão dessa obra de Gorz (cf. PEDROSA, 1966c, p. 316-325). Nessa

obra Gorz afirma que “a civilização capitalista tende a ser uma civilização de massa”, uma civilização

fundada num consumo de massa que escamoteia a heterogeneidade do consumidor e funda uma

cultura de massa sedutora e alienante. Essa civilização é a civilização do capitalismo monopolista. Não

surpreende que Pedrosa se insurja contra a presença de “homens de negócios” no governo, e que

estes tentem impor as formas sociais existentes nos Estados Unidos ao resto do mundo, já que nessa

época ele está se preocupando com as especificidades brasileiras, do povo brasileiro. Para Gorz o

capitalismo dos monopólios implica a negação da heterogeneidade e portanto da especificidade, em

nome de uma cultura  de massa  uniforme.  Também faz parte  da mesma rejeição de Pedrosa sua

preocupação  com  a  estética  do  regionalismo,  com uma  arte  nacional,  o  que  é  na  verdade  uma

retomada das preocupações dos modernistas com os quais o autor conviveu durante sua juventude,

embora criticando-os naquela época por não se engajarem politicamente pelo proletariado. Além do

mais, se o objetivo da política de Pedrosa é o Estado, ele também verá com reprovação a presença

dos homens de negócios no comando do Estado.

Segundo Pedrosa, os “homens de negócios” vinham pressionando Truman continuamente

até que ele resolveu em 1947 pela redefinição da política externa americana, dando início  a uma

política  fundamentada  nas  noções  de  que  o  capitalismo  privado  corria  perigo,  que  isso  estava

relacionado ao  controle  de  economias  estrangeiras por  governos estrangeiros  e  de  que  o mundo

deveria adotar o sistema americano (ibid.,  p. 116).  Como Pedrosa estava interessado num modelo

brasileiro, nacional, isso não poderia soar mais negativamente. No entanto, apesar da redefinição de

Truman quanto à política externa, a economia americana, segundo Pedrosa, continuava a se basear

fortemente no Estado (ibid., p. 54). E o imperialismo de Estado não foi abandonado, pois o governo

americano executaria ainda o Plano Marshall: “o maior e melhor investimento, a longo prazo, que já se

conheceu na história mundial do capitalismo (ibid., p. 124)”.

Novamente Pedrosa avança a tese de que o capitalismo americano havia concentrado

grande parte do capital mundial, dizendo que “o jogo capitalista não podia funcionar quando só um

parceiro  estava à mesa,  dono de todas as fichas da roleta (ibid.,  p.  121)”.  De fato,  segundo Eric

Hobsbawm (1995, p. 270), “em 1950 só os EUA tinham mais ou menos 60% de todo o estoque de
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capital de todos os países capitalistas avançados, produziam mais ou menos 60% de toda a produção

deles, e mesmo no auge da Era de Ouro (1970) ainda detinham mais de 50% do estoque de capital de

todos esses países e eram responsáveis por mais da metade de sua produção”. E de fato, também

segundo Hobsbawm, a Guerra Fria convenceu os Estados Unidos de que era “politicamente urgente

ajudar seus futuros competidores a crescer o mais rápido possível. Chegou-se a argumentar que […] a

Guerra Fria foi o principal motor da grande prosperidade global (ibid., p. 270)”. Assim “uma economia

capitalista mundial desenvolveu-se […] em torno dos EUA (ibid., p. 271)”. O problema para Pedrosa na

verdade era que — nesse contexto de economia mundial girando em torno dos Estados Unidos — os

Estados Unidos se esforçassem para manter os países do Terceiro Mundo sob dependência e controle,

e até os demais países avançados, e que os Estados Unidos impusessem suas formas sociais ao resto

do mundo. Além do mais, os países do Terceiro Mundo não teriam o acesso aos capitais concentrados

nos Estados Unidos de que necessitavam.

O Plano Marshall, orientando os investimentos americanos para a Europa, frustrava os

dirigentes latino-americanos engajados em projetos de modernização e reforma, e a América Latina

voltaria ser o centro das atenções dos Estados Unidos apenas episodicamente:

assim, a América Latina fica aí classificada num vago alhures. […] A escala de prioridades
havia sido estabelecida em Washington; agora, pela nova prioridade, a América Latina, com
Brasil e tudo, fora rebaixada de vários pontos: nem no segundo, nem no terceiro lugar, pois
depois da Europa ocidental (por um triz a Central e Parte da Oriental não entrava também no
plano), havia ainda o Oriente Médio, e o Extremo Oriente, e a Coreia do Sul, e o Sudeste da
Ásia, conforme as reverberações da política internacional americana para barrar a Rússia e a
China, mas também para impor o “sistema americano da empresa privada”, sob pena de não
“sobreviver” nem mesmo nos Estados Unidos. Nem ao menos “uma colaboração a longo
prazo”, fórmula do Senador Simonsen, foi concedida. A América Latina que ficasse para trás.
E em Bogotá, na Nona Conferência Internacional dos Estados Americanos […] o General
Marshall, do alto de sua autoridade de Secretário de Estado, rude, franco, cortante, mandou
a América Latina aprender a esperar; se contentasse com um acréscimo na capacidade de
créditos do Banco Internacional; tratasse, porém, de tirar partido das compras que Plano
Marshall ia provocar nos seus países. Mas, ainda depois, os latinos continuaram a expressar
suas preferências por créditos e financiamentos por vias governamentais, já que eram as
únicas  possíveis  e  suscetíveis  de  atender  a  obras  de  fôlego,  no  sentido  efetivamente
desenvolvimentista, sobre que tanto insistiam (ibid., p. 117-118).

Assim Pedrosa reforçava sua convicção de que “só capitais públicos, iniciativas públicas,

a que por vezes se associam capitais privados, podem romper o subdesenvolvimento […] (ibid., p.

134)”. Segundo o autor, essa era a convicção dos governos latino-americanos também, e de fato já

vimos que todos os governos desde o primeiro governo Vargas centravam o desenvolvimento na ação

do Estado, com exceção é claro dos que não puderam aplicar seus programas por falta de tempo ou

por terem sido derrubados.
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O Plano Marshall objetivava ainda, segundo Pedrosa, garantir o alinhamento da Europa

ocidental aos Estados Unidos, o que reforçava em Pedrosa a sensação de que se estava diante de

uma nação em vias de submeter e explorar todo o mundo, de modo que “agora […] os capitalistas

europeus temem ser  desalojados de  seus próprios  mercados pela  força expansiva  do  capitalismo

americano (ibid., p. 123)”. Pedrosa chega ao nível de falar em “vassalização da economia europeia

ocidental”,  com  corporações  privadas  americanas  controlando  diversos  setores  das  economias

europeias (ibid., p. 124).

Contudo, de acordo com o autor, o Estado continuava a desempenhar funções que os

“homens  de  negócios”  queriam  desempenhar:  o  governo  continuava  a  substituir  os  investidores

privados no mercado de capitais, subsidiar as exportações de países estrangeiros, sustentar preços de

excedentes alheios na Europa (ibid., p. 121). O governo Truman, para os “homens de negócios”, não

seria  “um Governo  realmente  deles  (ibid.,  p.  121)”.  Por  isso  nas  eleições  seguintes  eles  elegem

Eisenhower,  seu  “porta-bandeira”  (ibid.,  p.  122).  A partir  daí,  segundo  Pedrosa,  se  verificará  um

crescente  protagonismo  das  grandes  corporações  privadas,  cerne  do  neocapitalismo  liberal.  Esse

processo corresponderia ao aumento da atenção dos Estados Unidos pela Ásia, com a guerra da

Coreia e a Guerra do Vietnã.

Segundo o autor, esse cenário se modifica brevemente com a chegada de Fidel Castro ao

poder, que já vimos ter sido exaltada por Pedrosa como um exemplo de interação orgânica entre chefe

e  massas,  forçando  o  governo  Kennedy  a  lançar  a  Aliança  para  o  Progresso,  mas  logo  que  a

Revolução Cubana parecia estar sob controle os Estados Unidos deixam de ter a América Latina como

prioridade.

A Revolução Cubana demonstra, tal como a Revolução Russa e a Revolução Chinesa,

que não se pode desenvolver uma economia capitalista isoladamente41. É por isso que Pedrosa tem de

41 Segundo Olivier Dabène (2003, p. 160-161), “o poder caiu nas mãos de Fidel Castro, que não soube bem o que fazer
com ele.  O vazio  político  era  imenso  e as  demandas da população exigiam uma rápida resposta.  Num primeiro
momento, criou-se um Executivo colegiado, com um presidente da república, Manuel Urrutia, um primeiro ministro,
José Miró Cardona, e um chefe das forças armadas, Fidel Castro. Quando as execuções sumárias deterioravam a
imagem do novo regime, Fidel Castro viajou aos Estados Unidos para dar garantias à administração Eisenhower sobre
suas intenções. Fez várias declarações anticomunistas, como quando se perguntou: ‘Porque vocês se inquietam com
os comunistas? Não há comunistas em meu governo’ e quando frisou que o partido comunista cubano, o Partido
Socialista Popular (PSP), era legal sob a ditadura e havia condenado a tentativa de insurreição de 1953 [trata-se do
famoso assalto ao Quartel de Moncada, em 26 de Julho de 1953]. […] Não teve, no entanto, muito êxito e iniciou-se
uma grande incompreensão mútua. Em 17 de maio de 1959, Castro proclamou uma das reformas mais radicais da
revolução: a reforma agrária. Ao proibir a posse de terras cubanas por estrangeiros, essa reforma prejudicava, de
saída, os interesses norte-americanos e, em particular, o das grandes companhias que exploravam a cana de açúcar.
As críticas se tornaram mais fortes nos Estados Unidos e foram retomadas,  em Cuba,  pelo  presidente Urrutia.  A
resposta de Castro às acusações de procedência comunista fez com que o país ingressasse numa via autoritária. Em
julho, denunciou os inimigos da revolução e, seguro de sua popularidade, demitiu-se. Impressionantes manifestações
reclamaram de imediato seu retorno e,  quando Urrutia se retirou, Castro retornou triunfalmente seus trabalhos de
governo. […] Nos últimos meses de 1959 houve ameaças mais ou menos sérias de intervenção norte-americana para
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conceber  a  revolução  nacional  no Brasil  inserida  num processo de aliança  com outros  países  do

Terceiro Mundo.

A Aliança para o Progresso ocupa boa parte da reflexão de Mário Pedrosa em A Opção

Imperialista. Na verdade ao que parece é através de sua reflexão em torno da falência da Aliança para

o  Progresso  que  ele  chega  às  suas  conclusões  decisivas  sobre  o  caráter  contrarrevolucionário,

regressivo e desnaturador da “opção” resoluta do Governo Castelo Branco pela integração do Brasil à

órbita imperial americana (ibid., p. 63-64), responsável por manter o país refém do estrangulamento

político e econômico imposto pelos Estados Unidos aos países latino-americanos desde o segundo

pós-guerra.

Segundo o autor, nos anos 1940 havia uma interdependência entre os Estados Unidos e

os países latino-americanos: os Estados Unidos escoavam seus produtos para a América Latina; os

países  latino-americanos  substituíam  o  Extremo  Oriente  como  fornecedores  de  vários  produtos

primários (ibid., p. 241-242). Desse modo

a América Latina se viu diante de uma contingência negativa e uma contingência positiva.
Negativa porque passava a depender em tudo quase de um só país. Positiva porque, sendo
ainda uma das raríssimas zonas que poderiam suprir  os Estados Unidos pela perda das
áreas  do  Extremo  Oriente,  era  levada  a  esforços  intensivos  para  fazer  crescer  sua
capacidade produtiva até o extremo limite (ibid., p. 242).

Como corolário dessa interdependência — na verdade mais uma “dependência unilateral”

(ibid., p. 241) da América Latina em relação aos Estados Unidos, segundo o autor — verificava-se por

parte  dos  Estados Unidos um esforço  em adaptar  as economias  latino-americanas à  sua própria,

através da instituição na América Latina de “um monopólio sem precedentes” (de fontes de matérias-

primas,  da  exploração  das  mesmas,  dos  mercados  interno  e  externo  etc.)  e  da  mais  completa

dependência econômica.

Pedrosa cita aqui François Perroux que afirma que

um grande drama entre a América Latina e os Estados Unidos se joga em virtude de uma

restabelecer Batista. Em 1960, a revolução cubana adotou uma direção mais firme. Na política externa, aproximou-se
da União Soviética, ao mesmo tempo em que rompia com os Estados Unidos. No interior, as estatizações e a política
social  lhe outorgavam sua especificidade econômica, enquanto que o autoritarismo foi  sua fachada política.  Estes
diferentes aspectos, estreitamente vinculados entre si, fizeram aparecer uma lógica de conjunto, que representou a
identidade desta revolução. Assim, o nacionalismo dos revolucionários não podia senão provocar um enfrentamento
com a potência que dominava tão claramente a economia da ilha. Castro quis, ademais, tirar proveito dos vínculos
privilegiados entre  Cuba e Estados Unidos,  e reclamou destes uma assistência econômica de 30.000 milhões de
dólares, petição que foi evidentemente recusada. Castro se dirigiu, então, à União Soviética, que, em fevereiro de
1960, forneceu uma ajuda de 100 milhões de dólares e a promessa de compra [de] quatro milhões de toneladas de
açúcar anualmente. Três meses mais tarde, restabeleceram-se as relações diplomáticas entre os dois países”.
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desigualdade e em uma atmosfera de conflito cultural. Um business gigantesco trata como
seus negócios os de vinte nações de que não fala a língua e não mede bem a grandeza. O
comércio  exterior  dos Estados Unidos forma em 1938 33% das exportações e 32% das
importações de toda a América Latina – percentagens que passam, respectivamente, a 55%
e 52% em 1952.  As  exportações  desses  países  são concentradas  e  concernem [a  um]
número pequeno de produtos;  são  o  objeto  de  companhias  exportadoras  que,  por  seus
grupos econômicos e financeiros, ‘influenciam’ os preços mundiais. Tomadas uma a uma,
cada nação da América Latina é ainda mais dependente: a parte dos Estados Unidos nas
exportações em 1956 ultrapassa 70% nas exportações do Panamá, da Guatemala e do
México; só é inferior a 30% nas exportações da Argentina, Paraguai e Uruguai. Para esses
países é mais urgente exportarem seus produtos para os Estados Unidos do que para estes
importá-los.  Na  ordem de  investimentos  de  capitais  a  América  Latina  é  dominada  mais
severamente  ainda.  O  capital  que  lhe  é  outorgado  cobra  um  preço  muito  alto;  prefere
retornar ao país de origem em lugar de favorecer o desenvolvimento local. O investimento
direto  implanta  firmas  econômicas  grandes  e  poderosas  em  nações  economicamente
pequenas e fracas. A ‘empresa privada ilimitada’, como já se disse com finura, tenta sujeitar
os ministérios e administrações; faz e desfaz os governos; já aconteceu pretender decidir da
paz  ou  da  guerra.  Por  trás  desse  liberalismo  de  fachada,  produz-se  uma  política  de
estrangulamento. Tão acusadas são as disparidades das estruturas entre os Estados Unidos
da América do Norte e os Estados desunidos da América Latina que o comércio, a produção
e o empréstimo se tornam ocasiões para o mais forte abusar do mais fraco se ainda lhe
deixa sua parte do despojo (PERROUX apud PEDROSA, 1966c, p. 243-244).

De Perroux portanto Pedrosa extraía essa noção do estrangulamento da América Latina

decorrente da sua dependência em termos de exportação de mercadorias e importação de capitais em

relação aos Estados Unidos. Resultava daí um sério declínio da parte da América Latina no comércio

mundial, e “como consequência natural do monopólio, cresceu a tendência de toda a América Latina ao

isolamento (PEDROSA, 1966c, p. 243)”.

Além  do  isolamento  geográfico  verificava-se  também  um  isolamento  ideológico:  o

“marxismo-leninismo” era declarado ilegal e incompatível com o sistema interamericano (ibid., p. 245).

E mais: esses isolamentos não dão origem ao regionalismo mas à regressão. O regionalismo: é esse o

projeto de desenvolvimento que o autor defende para a América Latina.

os regionalismos, ou, por outra, agrupamentos regionais de Estados, podem ser […] uma
condição de sobrevivência de pequenas nações e de pequenos Estados nacionais, ou de
grandes  Estados  fracos,  economicamente,  politicamente.  Tais  agrupamentos,  porém,
adaptados às infra-estruturas naturais, visariam a atuar sobre precisos problemas locais de
áreas particulares e afins. O regionalismo é uma aproximação conjugada de domínio sobre a
natureza comum de Estados que, sozinhos, seriam incapazes ou encontrariam dificuldades
para aquele domínio,  o que equivale a mobilizar conjuntamente recursos para superar o
subdesenvolvimento.  Os  regionalismos  podem  ser  provincianos,  localistas,  mesmo
paroquiais para barrar do caminho largo os desvios impostos por espúrias pressões externas
ou por devaneios fantasistas de mistagogos (ibid,. p. 241).
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Para Pedrosa, além das relações de exploração de uma classe sobre a outra, existem as

relações de exploração de uma nação sobre a outra: “nações proletárias” oprimidas de um lado, e a

“Nação  Imperial  Americana”  de  outro (ibid.,  p.  312-313).  Segundo  o  autor,  “além  da  velhíssima

exploração,  cujas raízes  descem às profundezas da relação primeira  entre  o  primeiro  senhor  e  o

primeiro escravo, a exploração do homem pelo homem […] passamos a conhecer uma forma nova

dessa exploração, de ordem coletiva, ou de um Estado que explora outro (ibid., 312)”.

Outrora, dentro de cada Estado nacional, as relações de trabalho se passavam em campo
reservado: no pátio da fábrica entre os que vinham procurar trabalho e o que dava ou não
dava trabalho. O mercado de trabalho era realmente livre, juridicamente livre, perfeitamente
livre.  Comprava-se  a  força  de  trabalho  no  mercado,  conforme  abundasse  ou  rareasse.
Depois esse mercado foi perturbado. Por quem? Pelas próprias forças de trabalho que se
juntaram para, no mercado, estabilizar seu preço ou elevá-lo. De qualquer modo, impedi-lo
de  baixar.  Os  seus  “produtores”,  isto  é,  os  trabalhadores,  resolveram fazer  um cartel  e
passaram a  intervir  no  mercado  contra  os  consumidores  delas.  Hoje,  esse  mercado  na
maioria  dos  países  ainda  existe,  mas  a  concorrência  nele  é  cada  vez  mais  imperfeita.
Quando o cartel dos trabalhadores chegar ao poder do monopólio, o mercado de trabalho
estará extinto. Tempo virá em que os países produtores de artigos primários se juntarão
também,  como  as  forças  de  trabalho  fizeram,  e  irão  ao  mercado  levar  seus  produtos,
organizados  em  uma  espécie  de  cartel,  que  não  visa  a  fins  privados  de  produtores
agrupados em liga contra  os consumidores,  mas a fins coletivos de cartéis  de Estados,
sindicatos de povos. Os consumidores desses produtos podem recusar-se a comprá-los, a
pretexto de o mercado primário ter deixado de ser livre, sujeito que passou a ser de uma
conspiração monopolística, de práticas comerciais inconfessáveis. Para tanto, porém, terão
de fazer uma revolução interna, no próprio sistema de produção, para boicotar os produtos
primários  do  cartel  dos  subdesenvolvidos  do  mundo.  Substituí-los  por  equivalentes
sintéticos… a não ser que os Estados Unidos, a única grande potência industrial que até
agora  faz  concorrência  aos  subdesenvolvidos  em  mercadorias  primárias  — os  seus
excedentes agrícolas — se resolvam a suprir os mercados com os “seus” primários em face
do bloqueio dos similares… “cartelizados”, introduzindo em seu território métodos intensivos
de produção em massa para a exploração de seus “recursos naturais” ainda em recesso ou
até agora inaproveitáveis  ou inaproveitados  como não  economicamente interessantes.  A
economia mundial nessas condições será compelida a transformar-se rapidamente e talvez
que, desta feita, a “transformação rápida” se processe com maior rapidez ainda entre os
próprios Estados subdesenvolvidos (ibid., 310-311).

Mas  para  isso  seria  necessário  algo  que  a  América  Latina  não  tem:  “uma  força

dinamizadora realmente interessada em promover o intercâmbio [entre os países latino-americanos],

em fazê-lo constante e naturalmente progressivo, abrangendo pouco a pouco todos os produtos que

cada país esteja em condições de suprir”, não bastando “que a lista dos produtos comuns a serem

trocados na base da associação cresça no papel”, sendo preciso ainda que haja “vantagens palpáveis

para os que vendem e os que compram, com exclusão de produtos similares procedentes de outras

zonas  não  associadas  (ibid.,  p.  248)”.  Há  uma  lacuna  na  América  Latina:  falta-lhe  “uma  'ação
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consequente das classes a que está entregue o processo econômico(ibid., p. 249)'”. Há na América

Latina um “alheamento  empresarial  em relação  às questões  políticas”,  isto  é,  falta-lhe  “uma força

atuante consciente,  movida por  um objetivo permanente,  por um ideal  mesmo para a coletividade

latino-americana (ibid,. p. 249)”. “Os governos da maioria dos nossos Estados”, escreve Pedrosa,

não estão em condições de compreender ou levar por diante uma política sistemática, de
longo alcance, em prol da integração econômica regional dos nossos países, absorvidos que
vivem em sair de dificuldades imediatas ou em desatrelar o carro de seu Estado da máquina
econômica  e  política  norte-americana  que  tem  sua  velocidade  própria  e  sobretudo  sua
escala com destino marcado. Outros, ao contrário, procuram para salvamento e comodidade
burguesa de seus dirigentes, atrelar o carro emperrado de seu Estado à possante máquina
americana (ibid., p. 249).

“O fundamental é a vontade política, a vontade transformadora dos Estados associados

(ibid.,  p.  248)”,  mas  “a  classe  dos  industriais  brasileiros,  argentinos,  colombianos,  mexicanos,

uruguaios,  chilenos não tem a consciência  clara  de seu destino, a energia moral  necessária para

carreá-la para dentro de seus próprios países e por ela dar uma verdadeira batalha política” (ibid., p.

250).

A Associação  Latino-Americana  de  Livre  Comércio  (ALALC)  poderia,  afirma  Pedrosa,

funcionar como um organismo fechado e autorregulado, voltado para a promoção do regionalismo ou

da integração econômica latino-americana (ibid., p. 253), mas o empresariado brasileiro por exemplo

prefere  propor  a  integração  do  Brasil  à  Aliança  para  o  Progresso  (ibid.,  p.  252),  que  é  “um

empreendimento não regional  mas comum dos países latino-americanos,  tomados um a um, e os

Estados Unidos, que financiam seus projetos quando os acham razoáveis ou abençoam investimentos

privados americanos nos países latino-americanos (ibid., p. 253)”. Para Pedrosa, “vincular a ALALC à

Aliança  é  precisamente  negar  o  caráter  e  a  necessidade  do  esforço  de  integração  regional

representado pela primeira organização (ibid., p. 253)”.

A Aliança para o Progresso, tal como a cooperação econômica americana da conjuntura

da guerra, obedecia ademais às contingências da Guerra Fria e das relações Estados Unidos-América

Latina.

O que Pedrosa vai demonstrando paulatinamente é que a tendência dominante é a da

mundialização  do  “neocapitalismo liberal”  americano.  E insinua  que  o liberalismo é  uma ideologia

nacional exclusivamente americana, citando um artigo publicado no Herald Tribune em maio de 1961:
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numa proporção muito  maior  do que pretendem admitir,  nossos amigos americanos são
presas  de  uma  ideologia  quase  tão  estreita  quanto  a  dos  comunistas  e  também  tão
fervorosamente acreditada. A ideologia iguala o capitalismo não só à liberdade como quase
que à virtude… Para quase todos os americanos, o comunismo é um mal tão absoluto como
o nazismo ou o assassínio e qualquer um que investigue esse dogma já deve estar infectado
pelo contágio. Desistem de notar qualquer diferença entre a Rússia de Stalin e a Rússia de
Kruchev,  ignoram  o  caso  da  Iugoslávia,  onde  os  comunistas  criaram  uma  sociedade
independente  da  Rússia  e  que  aos  democratas  menos  apaixonados  parece  não  ser
moralmente pior do que as sociedades capitalistas da Espanha de Franco, do Portugal de
Salazar e da África do Sul de Varwoerd (ibid., p. 219-220).

Mas  é  só  diante  de  ameaças  externas  que  vem  a  ajuda  econômica  americana,

condenando a América Latina à estagnação. Fora dessas condições os Estados Unidos se interessam

por manter os países latino-americanos no subdesenvolvimento, pois “o subdesenvolvimento ainda é a

chance americana de manter sobrevivente uma forma de colonização que consiste em traçar para

esses  países  as  vias,  dir-se-ia  eternas,  da  livre  empresa  (ibid.,  p.  202)”.  E  conclui:  “assim  o

superimperialismo americano exercerá sobre eles um controle que poderá ser ameno, razoável e até

alegre, mas saberá distinguir os seus e os interesses crioulos (ibid., p. 202)”.

E contra a civilização americana introduzida na América Latina por causa dessa ligação

forçada com os Estados Unidos Pedrosa apresenta a civilização soviética, escrevendo que

os governantes atuais soviéticos são de uma geração que não fez a revolução, nem sequer
tomou parte ativa ou determinante nas lutas fracionais internas após a conquista do poder e
a morte de Lenin; foram formados como técnicos, como burocratas – dentro e fora da política
do poder – com as conotações más e boas desses conceitos. Estão interessados sobretudo
no fazer e não no agir, na eficiência da gigantesca máquina econômica e social que os seus
maiores e eles mesmos ajudaram a construir e montar. Sua posição no contexto social russo,
suas tarefas são outras que as dos fundadores revolucionários do Estado soviético. Para
eles ou os que os sucederem, os “princípios” do socialismo não estão nos textos sagrados
de Marx ou de Lenin, nem mesmo nas imagens gloriosas da meninice, de outubro de 1917:
operários  e  soldados  famintos  mas  iluminados  pela  esperança,  a  bandeira  vermelha
ondulando sobre as cabeças, assaltando o Palácio de Inverno, em Petrogrado etc. E muito
menos estão na montagem da deificação de um paranoico na fase mais sombria da história
moderna,  quando  em  face  desse  processo  outro  semelhante  era  montado  na  culta  e
civilizada Alemanha, sem falar na Itália e outras tentativas afins em países menores. Para os
dirigentes atuais esses “princípios” estão antes nas correias de transmissão ou nos volantes
de suas máquinas, na força de seus geradores de energia, na precisão de suas linhas de
comunicação à distância, na exatidão e minúcia de seus operadores estatísticos, de seus
computadores eletrônicos, na flexibilidade e eficácia de seus planejamentos, na coordenação
ótima de seus grandes trustes econômicos entre si, no acoplamento perfeito do complexo
industrial  e  do  complexo  agrícola  e  do  todo  produtivo  com  o  todo  consumidor,  no
aproveitamento ao máximo das energias intelectuais da mocidade, num esforço final para
alcançar a produção em massa, já madura nos Estados Unidos. Façamos preces, porém,
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para que esse esforço não seja para o consumo em massa à americana, quer dizer,  de
acordo  com  uma  filosofia  neocapitalista  privada,  em  obediência  a  tendências  sócio-
produtivas exógenas, que viriam com o tempo privilegiar camadas burocráticas dirigentes e
centros individualizados de acumulação na agricultura industrializada […]; mas que vise —
para que a grande experiência da revolução russa possa afinal vingar — a serviços para o
povo, quer dizer, de acordo com a filosofia socialista coletiva, à satisfação comunitária cada
vez  mais flexível,  mais fácil,  cada  vez mais  automática,  numa perspectiva que se deve
aproximar cada vez mais das necessidades de cada um, isto é, numa perspectiva ilimitada
(ibid., p. 200-201).

Ora,  nesse  trecho  Pedrosa  dá  a  entender  que  somente  uma  produção  dirigida  pelo

capitalismo privado pode com o tempo privilegiar camadas burocráticas. Comparando esse trecho com

as opiniões anteriores de Pedrosa sobre a União Soviética, há uma grande mudança.

Isso nos leva ao segundo livro, A Opção Brasileira.

Vimos  acima  que  o  estruturalismo  surgiu  no  Brasil  bastante  vinculado  à  questão  do

protecionismo. Cumpria-se proteger a indústria para realizar a modernização do país. E vimos também

que são os industriais brasileiros que têm a iniciativa de trazer para o Brasil, entre outros intelectuais,

François Perroux, o responsável por estabelecer as bases do estruturalismo no Brasil, tendo sido um

dos orientadores de Celso Furtado e colaborado num jornal em que colaborava o amigo de Pedrosa

que  lhe  encomendou  A Opção  Brasileira.  Vimos  ainda  que  os  industriais  brasileiros  recorreram

largamente à obra de Mihail Manoilescu, um teórico do protecionismo e do corporativismo com muitas

ligações com o universo intelectual de Pedrosa.

Pois  bem,  na  introdução  de  A Opção  Brasileira o  autor  protestaria  contra  a  política

econômica do  governo Castelo  Branco.  A ditadura alinhou-se imediatamente aos  Estados Unidos,

pondo  fim  à  Política  Externa  Independente.  Para  comandar  a  economia  foram  trazidos  Roberto

Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, velhos paladinos do liberalismo. Os militares pretendiam, da

mesma  forma  que  Goulart,  primeiro  aplicar  uma  política  recessiva  para  depois  retomar  os

investimentos da União. É nesse sentido que é formulado o PAEG (Plano de Ação Econômica do

Governo),  que previa  além da retomada dos investimentos do Estado uma maior  abertura  para o

capital estrangeiro (NAPOLITANO, 2015, p. 74-75).

Nesse  sentido  a  Ditadura  Militar  representava  uma  grande  regressão  para  o  país

enquanto nação independente, segundo Pedrosa. A ditadura representava a máxima subserviência de

parte da classe dominante brasileira, levando à adesão a um modelo civilizacional estranho ao povo

brasileiro e latino-americano, com a colaboração dos Estados Unidos. “O governo brasileiro”, escreve,
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“é o trânsfuga da América Latina (PEDROSA, 1966a, p. 106)”.  Para Pedrosa a ditadura aderiu ao

conceito de interdependência, “a chave política para a vassalização final dos países latino-americanos

pelo Poder Supremo em Washington (ibid., p. 107)”. “Para não se 'isolar... de sua única fonte de poder,

o Brasil isola-se de seu verdadeiro continente […], isto é, da grande maioria, da quase unanimidade

dos governos latino-americanos'”.

O autor era radicalmente contra a noção de interdependência e a uma política econômica

liberal, afirmando que o “regime capitalista de livre empresa não existiu nem provavelmente poderá

chegar a existir realmente, empiricamente, nesses Brasis tropicais e subtropicais (PEDROSA, 1966a, p.

2)”.  Para  Pedrosa,  o  liberalismo  não  era  compatível  com a  nacionalidade  brasileira.  Pedrosa  vai

portanto se insurgir contra a suspensão de certas proteções a alguns setores da indústria nacional pelo

governo Castelo Branco, que deixava-a “sem possibilidade de concorrer em igualdade de condições

com as empresas industriais alienígenas (ibid., p. 3)”. Aderindo ao liberalismo econômico imposto de

fora, o regime estaria “desalojando” “os grupos industriais de onde se encontram instalados (ibid., p. 3-

4)”. “Os privilégios de que gozavam esses grupos brasileiros”, continua, “são ameaçados ou desfeitos

(ibid., p. 4)”.

Segundo Pedrosa, com a política econômica de Castelo Branco,

os fanáticos do capitalismo ideal ficam satisfeitos: vencerá, afinal, a eficiência competitiva.
Há, aqui, apenas duas objeções a fazer: 1) o bom seria que a competição pela eficiência se
fizesse  entre  competidores  do  mesmo país;  2)  as  armas dos  competidores  não  são  as
mesmas; enquanto os brasileiros são desalojados de posições relativamente entrincheiradas,
desprovidos de armas técnicas mais aperfeiçoadas, os americanos, perdão, os estrangeiros
entram na liça munidos das melhores técnicas e protegidos por monopólios ou oligopólios
com o poder de agir e atuar de longe, para além das próprias fronteiras. A diferença não é
desprezível (Nota bene: estamos falando não de pessoas humanas, mas de “capitais”) (ibid.,
p. 4).

Percebe-se por aí novamente a questão da não compatibilidade de certas formas sociais

com certas nacionalidades, quando Pedrosa utiliza um termo como “capitalismo ideal” por exemplo.

Para Pedrosa, o Estado sempre constituiu o eixo central do capitalismo brasileiro. A certa

altura escreve o autor: “num país subdesenvolvido como o nosso, […] o âmbito da esfera privada não é

vasto o suficiente para que movendo-se diretamente dentro dele possam [os capitalistas] encontrar um

eixo sobre o qual façam girar os fatores dinâmicos e produtivos da sociedade (ibid., p. 250)”. Foi o

Estado que promoveu a integração nacional, que para Pedrosa estava ainda incompleta, promovendo

por exemplo a convergência de interesses entre burguesia industrial  e agrária. Escreve o autor: “a
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burguesia industrial,  nascida em grande parte de capitais acumulados na exploração capitalista de

café, não fez contra ela nenhuma revolução; fez com ela um acordo, uma espécie de comodato para,

juntas, em classe dirigente desfrutarem o Estado (ibid.,  p. 225)”.  E mais à frente afirma que “pelo

mecanismo […] das transferências de setores, com elevação constante de preços e desvalorização

também constante da moeda, burgueses do campo e burgueses da cidade se entendiam perfeitamente

e constituíam o grupo de maior influência sobre o poder desde a revolução de 1930 (ibid., p. 233)”.

Também coube ao Estado a condução do desenvolvimentismo da era Kubitschek:

essa  fase  (1956-1960)  foi  assinalada  pelo  aumento  da  intervenção  direta  e  indireta  do
governo  na inversão,  acompanhado entrada ponderável  do capital  estrangeiro  privado e
oficial no financiamento de certos setores. A contribuição de capitas do Estado não se limitou
às suas funções por assim dizer rotineiras de ordem compensatória, na cobertura dos deficits
usuais no balanço de pagamentos, mas no financiamento de projetos do setor  estrutural
(ibid., p. 206-207).

A burguesia é no Brasil uma classe incapaz de fazer da esfera privada o determinante da

ordem pública, e de fazê-la confundir-se com o resto da sociedade, para Pedrosa. Ao mesmo tempo

em  que  dependia  do  Estado,  abstraía-se  do  resto  do  Brasil,  presa  no  âmbito  privado  e  a  seus

interesses imediatos (ibid., p. 250). Coube ao Estado a tarefa do desenvolvimento portanto.

Mas  o  trabalho  não  estava  ainda  terminado.  O  Brasil  não  havia  concluído  seu

desenvolvimento, nem sua integração nacional. Segundo Pedrosa, “o sistema econômico autônomo

[porque voltado para o mercado interno] que se conhece existir num setor do continente brasileiro não

conhece  nem abarca  esse todo.  Metade  da  população brasileira  vive fora  dele.  Isso  se expressa

também no desnível social acentuado que o próprio processo de desenvolvimento agravou (ibid., p.

215)”. Do ponto de vista da continuidade do desenvolvimento, era necessário retomar o protecionismo,

e Pedrosa encontra uma maneira de articular os interesses dos industriais com os dos trabalhadores,

afirmando  que  “forçar  a  baixa  dos  preços  dos  produtos  industriais  correntes  [removendo  o

protecionismo] num tal contexto econômico e social [de dependência] implica em violenta rebaixa de

salários  que,  por  sua  vez,  concorre  acentuadamente  para  deprimir  o  mercado  para  os  produtos

manufaturados (ibid., p. 4)”.

Aliás, é exatamente por que percebe a ditadura como uma ditadura antinacional que ele

chega a afirmar que  desagradando tanto  os capitalistas quanto os trabalhadores “financeiramente,
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economicamente, social e politicamente o regime de 1º de abril  faz água”, “a ditadura bonapartista

perdeu os apoios sociais de massa sobre que pensou basear-se (ibid., p. 2)”, “assim, o governo de 1º

de abril comemorou seus dois anos de exercício em plena crise (ibid., p. 1)”. Mas “isso não quer dizer

que já não tenha forças para impor, de seus altos círculos, um sucessor para o marechal-presidente”,

“sob a forma de novo 'ato institucional' ou não (ibid., p. 2)”. Ou seja, a ditadura, falhando em executar

uma política compatível com os interesses das classes que compõem a sociedade brasileira, cedendo

a uma concepção de capitalismo incompatível com o Brasil, estava condenada.

Pedrosa recorre ao conceito de bonapartismo. A Ditadura Militar colocava-se acima das

classes,  de  modo  que  além  de  ser  “fundamentalmente  hostil  às  classes  proletárias”  “a  classe

empresarial não é indispensável no processo, porque poderá ser substituída nos setores fundamentais

do  sistema  econômico  por  outros  grupos  mais  poderosos  e  mais  eficientes,  em  capitais  e  em

organização, ainda que alienígenas (ibid., p. 26)”.

A partir daí Pedrosa chegaria a afirmar que também a burguesia, como uma das “classes

históricas” do Brasil, estava sendo oprimida pelo regime:

as classes históricas que constituem o instrumento mais poderoso das forças produtivas e do
reerguimento total  do País estão  oprimidas:  arrancaram-lhes  pela  violência  os  meios de
expressão, os instrumentos de luta,  os órgãos autênticos de representação.  A burguesia
industrial  brasileira  vive  sob  uma  espécie  de  coação  disfarçada;  seus  homens
representativos, seus órgãos de classe não estão suprimidos, é claro,  mas sob controle.
Seus políticos mesmos estão mantidos à distância e não é certo que consigam chegar à
arena onde se disputa o voto do cidadão. […] O empenho da ditadura é impedir que os
fatores subjetivos das classes sociais proscritas mas determinantes se refaçam, cresçam e
encetem uma luta democrática para que os interesses fundamentais do povo — o conjunto
delas  — sejam  atendidos.  A  revolução  brasileira  se  fará  através  desses  fatores  de
consciência das grandes classes proscritas da história (ibid., p. 306).

Se a ditadura oprimia a nação como um todo, então “ou o Brasil está morto já como nação

ascendente, ou a revolução está em germe por toda parte (ibid., p. )”.

Que revolução?

Em primeiro lugar  essa revolução teria  que resultar  de condições brasileiras,  portanto

seria necessário romper com o neocapitalismo liberal americano e consequentemente com a política

externa alinhada aos Estados Unidos, e sobretudo porque “as corporações estrangeiras”, o núcleo do

neocapitalismo  liberal,  “não  servem  ao  país  onde  instalam  empresas  filiais.  Não  são  realmente
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instrumentos  de  desenvolvimento  econômico  desses  países.  […]  Elas  são  bombas  de  sucção  da

riqueza do País para o exterior (ibid., p. 296)”. Um obstáculo nesse sentido é o fato de que a burguesia

industrial brasileira veio do campo, mas foi acrescida de elementos estrangeiros. Escreve o autor:

a classe industrial brasileira cresce nas cidades pela chegada de novos elementos; esses
são estranhos à terra, são imigrantes que vêm fazer América. Uns são colonos que após
anos  de  sacrifício  e  poupança  conseguem  montar  aqui  uma  pequena  oficina,  ali  uma
pequena fábrica, em aglomerados urbanos novos que a grande lavoura cafeeira foi deixando
na  sua  marcha  para  o  Oeste,  ou  vão  para  as  cidades  litorâneas  e  se  instalam,  sob  a
proteção de patrícios já ricos, de bancos locais e também de políticos […]. A cada tormenta
na Europa aparece uma nova leva de imigrantes, mas imigrantes não mais colonos e sim
homens  de  bens,  capitalistas,  comerciantes  estabelecidos  nos  velhos  países  europeus
açoitados pelas revoluções e contrarrevoluções e pelas guerras.  As últimas  camadas  —
conforme os censos existente — são da década de 1940 e 1950. Em São Paulo elas formam
o contingente  dominante  da classe  industrial.  São  brasileiros  recentes,  mas que  vieram
encontrar numa pequena percentagem ainda o velho núcleo industrial do País. Enquanto o
novo  modo  de  viver  aqui  encontrado  não  acaba  por  lhes  completar  o  processo
condicionante, trazem eles um conceito cultural estranho ao que vão encontrar nos velhos
pares autóctones de sua classe. […] Esses mergulharam assim no clima desenvolvimentista
brasileiro e nele prosperaram. As suas lealdades para com o Brasil são para com a própria
classe. Nas grandes opções, seguem os órgãos representativos da classe e os banqueiros
de que são clientes e devedores. E se um patriotismo lhes brota na alma é à cidade, à
metrópole, a cujo progresso e engrandecimento estão conscientes da própria contribuição.
Esses  imigrantes  são  citadinos e  não propriamente “brasileiros”;  brasileiras  são  as suas
empresas, cujos capitais vieram com eles ou aqui foram colhidos e para cá se destinam.
Embora,  em  muitos  casos,  costumem  depositar  rendas  e  lucros  no  estrangeiro,  como
medidas de proteção contra as reviravoltas políticas ou como deliberadas perspectivas de
futuro.  Esses, porém, não procuram os cônsules nas horas de dificuldades; os das altas
empresas de capitais metropolitanos ou mistas é que não dispensam nem os cônsules de
seus países nem as embaixadas. […] É importante ter-se em conta que todos esses recém-
chegados  à  indústria  brasileira  encontraram  aqui,  concluído  e  em  pleno  funcionamento
operatório, o acordo agrário-industrial, base do desenvolvimento especificamente nacional
(ibid., p. 239-241). 

Mas  havia  outra  camada  do  empresariado  que  seria  importante  para  a  revolução

brasileira: os “homens de empresa”.

Segundo Pedrosa, os homens de empresa eram “empresários profissionais”, “gerentes

cosmopolitas” “com muito mais competência, objetividade e qualificações maiores”, que zelam “pela

prosperidade e elevação tecnológica da empresa, visando aparelhá-la para o mercado, visando pois à

maximização do lucro pela racionalidade estrita”,  para os quais “o critério supremo” é a “eficiência

empresarial  (ibid.,  p.  271)”.  Os  homens  de  empresa  tenderiam  a  despersonalizar  a  direção  das

empresas, a “tecnicizá-la”, a “desprendê-la da propriedade da empresa”, o que para Pedrosa é uma

“antecipação […] de uma ideologia capaz de preceder a realidade [socialista] (ibid., p. 272)”. Trata-se
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porém de subordinar essa parcela da burguesia brasileira — como Pedrosa enxergava esse setor da

sociedade  — aos interesses da nação, isto é, engajá-la no processo de desenvolvimento capitalista

dirigido e largamente executado pelo Estado, e associado a uma política externa independente. No

fundo o que Pedrosa propõe é uma espécie de Nova Política Econômica para o Brasil, uma NEP à

brasileira, colocada em prática por um conjunto de técnicos ou gestores originários da burguesia.

O capitalismo de Estado nesse modelo porém conviveria com o capitalismo privado: o

capitalismo de Estado constituiria um “núcleo de expansão econômica”, fornecendo bens de capital e

regulando o mercado de capitais,  enquanto ao capitalismo privado caberia  a  direção da produção

voltada para o consumo. Em suma, o Estado desenvolvendo as Condições Gerais de Produção e uma

fração da burguesia responsável pelos bens de consumo, mas sob controle, atendendo às verdadeiras

demandas do povo brasileiro. Esse sistema seria controlado pelo povo por meio do voto, e executado

com a participação ativa do povo, como já vimos acima.

Assim  poderiam  realizar-se  as  reformas  revolucionárias  próprias  aos  países

subdesenvolvidos. Segundo André Gorz (1968, p. 12-13), existem as “reformas reformistas”, aquelas

que “subordina[m] seus objetivos aos critérios de racionalidade e possibilidade de um sistema e política

dados”, e as “reformas anticapitalistas”, “reivindicada[s] não em função do que é possível no quadro de

um  sistema  e  de  uma  gestão  dados,  mas  do  que  deve  ser  tornado  possível  em  função  das

necessidades e das exigências humanas”. Essas reformas “não se determina[m] em função do que

pode ser, mas do que deve ser (ibid., p. 13)”.

O interessante é que, para Pedrosa, as reformas anticapitalistas nos países desenvolvidos

contra o neocapitalismo liberal, contra o poder das corporações, dos monopólios, contra a civilização

da cultura de massa,  confundem-se com a revolução proletária autogestionária,  enquanto que nos

países atrasados confundem-se com uma modalidade de nacional-estatismo. Sobre a luta nos países

desenvolvidos escreve Pedrosa:

a  direção  capitalista  da  corporação,  com toda  a  sua  abertura  progressista,  é  alienante,
antissocial  e  reacionária,  privatista.  Se  ela  quer  fazer  do  Estado  seu  Estado,  mas sem
intermediários, sem representantes, isso corresponde, em planos paralelos, à reivindicação
mais profunda e de maior alcance social  e cultural  dos trabalhadores dos países de alto
desenvolvimento, na Rússia como nos Estados Unidos, na Inglaterra como na Alemanha,
Suécia e até na Iugoslávia, onde há um esforço conscientemente oficial nesse sentido: o de
que as funções gestionárias sejam coletivas, não havendo mais lugar para medianeiros e
representantes  na  direção  da  produção,  mas  eles  mesmos,  como  trabalhadores,  como
produtores,  com  sua  experiência,  seus  conhecimentos,  seu  ângulo  de  visão  próprio.  A
“democracia direta” que proclamava o velho Rousseau como meio de exprimir a vontade do
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povo ou da maioria é aí que se manifesta ou se pode realizar. O conceito de representação
da vontade do povo, da maioria deve ser arquivado num museu de antiguidades. Pertenceu
a  uma  outra  civilização,  civilização  de  minorias  que  encontrou  no  mecanismo  das
representações o segredo da perpetuação de seu poder, de sua riqueza e propriedade. A
vontade da maioria não é o monstro abstrato incapaz de expressar-se a si mesmo inventado
por Rousseau. É hoje um conceito manejável, sociologicamente verificável, que se exprime
diretamente de mil maneiras e em mil escalões, nos limites dos vários “todos sociais” de que
se  compõe  a  sociedade.  Mas  é  sempre  uma  relação  direta  é  mútua,  como  corrente  e
contracorrente, entre dirigentes e executantes. Quer dizer é sempre intercambiável. Eis o
socialismo (PEDROSA, 1966c, p. 438).

Mas para os povos subdesenvolvidos Pedrosa propõe algo muito diferente:

as  nossas  reformas  são  a  revolução  dos  subdesenvolvidos  — revolução  mais  ampla  e
menos  definível,  mais  contraditória  e  complexa,  mais  impetuosa  e  mais  plebeia,  mais
popular,  isto  é,  menos homogênea  socialmente.  Ela  é  todo  um processo  de  mudanças
contínuas nas estruturas da sociedade, desde uma alteração profunda no dinamismo social
das populações rurais, em que uma velha classe de proprietários fundiários desaparece para
dar lugar a uma nova classe de capitalistas agrícolas em face de um novo proletariado rural
direta  e  organizadamente  assalariado,  a  uma modificação  não  menos  radical  na  ordem
econômica geral, com crescimento considerável do setor da propriedade pública até colocar
sob o seu  controle  as  principais  alavancas de  comando da economia  nacional.  O peso
específico da classe trabalhadora tende a aumentar e o crescimento das forças produtivas
irá  depender  de  mais  a  mais  das  técnicas  de  planejamento  e  de  uma  política  de
investimentos de caráter acentuadamente social. Ela também visa a dar às populações que
vivem no interior de seu território um sentimento novo, o de uma participação coletiva num
todo nacional cultural enfim acabado ou completo, capaz de falar, entender-se, comunicar-se
com o mundo num acento que lhe é próprio. Esse é o modelo que a história e a experiência
empírica têm elaborado para o Terceiro Mundo (ibid., p. 319).

No Brasil essa revolução se daria da seguinte forma. O autor escreveria em  A Opção

Brasileira que “a nova estratégia é a transposição da revolução democrático-burguesa, já em perda,

para uma economia de plano e em parte de supressão do mercado (PEDROSA, 1966a, p. 245)”. Tal

projeto instituiria no País um modelo econômico novo definido pelo equilíbrio precário de dois setores

básicos, o 'núcleo fundamental de expansão econômica', constituído por poderoso grupo de empresas

públicas e o setor de empresas privadas na área do consumo (ibid., p. 254)”. A “predominância do setor

público será decisiva, cumprindo-lhe nada mais nada menos que garantir o suprimento adequado de

fatores básicos e criar as condições para um crescimento sustentado das indústrias produtoras de bens

de capital e,  por essa via,  de toda a indústria pesada (ibid.,  p. 254)”.  E “caberia ainda ao Estado

assegurar a estabilidade financeira do núcleo de expansão econômica, bem como regular o mercado

de  capitais  de  modo  a  possibilitar  a  expansão  do  setor  privado  na  proporção  do  ritmo  de
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desenvolvimento global desejado (ibid., p. 254)”.

Nessa revolução “os empresários não seriam substituídos nas suas decisões básicas”,

mas “a hegemonia do Estado na direção do sistema econômico daí resultante seria esmagadora (ibid.,

p. 254-255)”. Segundo Pedrosa, “é por isso mesmo duvidoso que ainda se possa considerar o sistema

como de capitalismo privado”, o que representaria “um primeiro passo na boa direção (ibid., p. 254-

255)”. Na verdade “a revolução se fará para retê-la [a 'camada industrial mais capaz e mais recente,

'constituída de imigrantes'] em seus postos dirigentes nas empresas privadas e, também, com posições

de comando e salários empresariais não inferiores ao que auferia na posição anterior (ibid., p. 301)”, e

“não é por outro motivo que o socialismo brasileiro será combinado com uma inter-relação do setor

público e do setor privado (ibid., p. 301)”. Além do mais, “parte dela será também chamada a dirigir as

grandes empresas públicas” e “conhecerá uma autoridade moral e real como nunca teve antes (ibid., p.

301)”.

Entre  os  grupos  sociais  aptos  às  funções  de  gestão  Pedrosa  enxergava  os  próprio

militares, escrevendo que os “chefes militares colocados à frente de empresas públicas ou postos em

contato com os problemas dessas indústrias passam irresistivelmente a vê-los [...] do justo ângulo dos

interesses do Brasil (id., ibid., p. 303-304)”.

Pedrosa conclui portanto que “teríamos um capitalismo de Estado em crescimento (id.,

ibid., p. 307)”, que “a própria classe trabalhadora poderá ver nessa pressão estatizante, na via aberta

das nacionalizações, uma saída para a situação de recuo e dificuldades (id., ibid., p. 307)”, que “grupos

poderosos do aparelho de Estado, burocratas e técnicos, militares e civis,  pressionarão no mesmo

sentido (id., ibid., p. 307-308)” e que “um novo nacionalismo crescerá nesses meios (id., ibid., p. 308)”.

Pedrosa arremata: “a situação brasileira pede um instrumento, um veículo, uma vontade

que canalize as forças vivas revolucionárias da sociedade para realizar as tarefas da transformação

necessária a salvar a unidade da nação brasileira e trazer as massas populares e camponesas do País

a um estágio moderno de civilização (ibid., p. 309)”.

Noutro texto ainda, também da década de 1960, intitulado “Realidade Política”, Pedrosa

convoca as massas populares do Brasil “para fazer esta tarefa histórica de salvação da nacionalidade

brasileira. A revolução brasileira (PEDROSA, 196-, p. 25)”.

O  sujeito  dessa  revolução  é  portanto  o  povo,  um  povo  constituído  pela  classe  dos

gestores (vista como uma fração da burguesia), que Pedrosa via em formação nas empresas privadas,
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pelos  burocratas  e  militares,  pela  inteligência  brasileira,  isto  é,  os  intelectuais,  e  também  pela

“mocidade brasileira […] a massa estudantil universitária e, lá embaixo, a massa de jovens operários

que se  iniciam na disciplina do trabalho e  do viver  coletivos.  A mocidade campesina  chega,  pelo

recrutamento, pela fome e pela ambição, diariamente, aos milhares, à cidade. A mocidade brasileira

dos quartéis (PEDROSA, 1964a, p. 311)”. Enfim, são os gestores, os intelectuais, os funcionários do

Estado e as camadas populares instituindo um capitalismo de Estado sob controle democrático, em

nome  do  desenvolvimento  nacional.  Do  proletariado,  sobre  o  qual  Pedrosa  escrevia  cartas

apaixonadas para seu amigo Lívio Xavier, passa-se ao povo e à revolução brasileira.

Enfim, o modelo de socialismo que Pedrosa vai defender nos anos 1960, muito diferente

do que ele defendeu nos anos 1920, 1930 e 1940, contém todos os elementos do estruturalismo acima

mencionados: nacionalismo, protecionismo e corporativismo; a defesa da integração nacional contra a

dualidade  interna;  a  defesa  da  integração  internacional  contra  a  dualidade  externa,  que  se  torna

possível mediante a união das nações proletárias do Terceiro Mundo, mediante o regionalismo etc; a

rejeição de formas sociais vindas de fora, e a busca pelo desenvolvimento de formas sociais orgânicas,

correspondentes ao modo de ser da nação; a denúncia da dependência imposta aos países do Terceiro

Mundo,  sua  exploração  e  opressão;  entre  outros.  Essa  evolução  se  explica  a  nosso  ver  pelas

mudanças de curso no percurso de Pedrosa ao longo dos anos,  que foi  o  que tentamos analisar

detalhadamente ao longo da nossa exposição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da exposição acima acompanhamos o percurso de Mário Pedrosa por múltiplas

instituições  e  campos.  Percebemos  que,  primeiramente  vinculado  a  organizações  da  classe

trabalhadora, o autor manifestava suas opiniões e militava ativamente por elas em termos de classismo

e internacionalismo.  Nesse sentido acompanhamos a trajetória do autor  desde sua juventude,  seu

núcleo  familiar,  seus  estudos,  passando  pelo  início  da  militância  — que  passou  pelo  PCB,  pelo

movimento trotskista no Brasil e fora dele, pelo socialismo democrático luxemburguista — até chegar à

fase em que Pedrosa já no Brasil passa a vincular-se a grupos que realizavam uma política em termos

supraclassistas. Daí para o nacionalismo uma porta já estava aberta. Nesse momento Pedrosa começa

a transitar com maior frequência por grupos sociais onde se encontravam as práticas e as ideologias

do nacionalismo, inclusive com elementos corporativistas, que podem ser encontrados na sua obra, na

sua ênfase na necessidade de uma nação harmônica em desenvolvimento. E a partir desse momento

Pedrosa se preocupa predominantemente não com as relações sociais mas com o desenvolvimento

das forças produtivas.

Tentamos também estabelecer um quadro de influências do pensamento estruturalista,

tanto brasileiro quanto internacional. A nosso ver a maior parte das teses de Pedrosa no seu período

nacionalista referem-se a debates feitos pelos estruturalistas no Brasil, na América Latina e na Europa.

Seja como for, as soluções que Pedrosa trazia a partir desses debates passavam necessariamente

pelo Estado, que Pedrosa via como um instrumento neutro, podendo ser conquistado pelos grupos

sociais  interessados  num  desenvolvimento  que  atendesse  realmente  aos  interesses  do  “povo

brasileiro”. E pensava-o como instrumento neutro também quando formulava a sua interpretação da

Ditadura Militar como regime bonapartista vinculado aos Estados Unidos, e não às classes dominantes

brasileiras. Pedrosa no entanto, como já afirmamos acima, nunca deixou de se preocupar com a luta

de classes e com a revolução da classe trabalhadora, e nesse sentido ele assumia uma posição muito

avançada. Foi provavelmente um dos poucos teóricos marxistas brasileiros nos anos 1960 a falar em

autogestão.  O  problema  é  que,  fraturando  a  classe  trabalhadora  em  dois  campos,  a  classe

trabalhadora dos países desenvolvidos e a classe trabalhadora dos países subdesenvolvidos (com sua

especificidade  característica  do  Terceiro  Mundo),  Pedrosa  não  conseguia  vislumbrar  para  os

trabalhadores do Brasil o mesmo tipo de revolução.

O principal problema nesse sentido é que desde os anos 1940 as lutas dos trabalhadores
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vinham apresentando considerável  crescimento, como tentamos também demonstrar.  Mas Pedrosa

enxergava essas lutas sob uma ótica particular. Associava-as às atividades dos comunistas em parte

com razão, porque os comunistas de fato estavam envolvidos nessas lutas, e também ao trabalhismo

vinculado à tradição de Vargas e  portanto  do fascismo.  O problema é que assimilando a retórica

lacerdista, que situava o comunismo no campo do totalitarismo, Pedrosa não era capaz de perceber

como no próprio campo do comunismo havia dissidências que pretendiam desenvolver um trabalho de

mobilização concebido em termos de luta de classes.

Na verdade, a revolução internacional demanda apenas que os trabalhadores de todo o

mundo tenham em mente a necessidade de luta frontal, aberta e radical contra os patrões. Certamente

a coordenação internacional dessas lutas pode favorecê-las, mas os trabalhadores precisam apenas

simultaneamente,  em todos  os  países  do  mundo,  desenvolver  lutas  de  classe  radicais  contra  os

exploradores. A imagem da revolução internacional, não havendo articulações entre trabalhadores de

diversos países, deve ser a imagem de trabalhadores lutando dentro do seu espaço de atuação contra

os exploradores.  Aliás,  nesse  sentido os participantes  do  Conferência  de Zimmerwald  definiram a

revolução internacional exatamente nesses termos: transformar a guerra imperialista em guerra civil.

Hoje  porém  há  condições,  criadas  pelos  meios  de  comunicação  mais  modernos,  entre  outras

novidades  do  capitalismo  contemporâneo,  capazes  de  potencializar  a  articulação  das  lutas  dos

trabalhadores por sobre fronteiras. Quaisquer forças sociais que promovessem práticas classistas, por

exemplo ajudando os trabalhadores do campo e da cidade a organizarem-se, sem impor freios às lutas

dos trabalhadores por razões político-partidárias, atuavam na verdade consoante um internacionalismo

autêntico.  Pedrosa  não  percebeu isso  e  por  isso  não  pôde formular  a  revolução  no  Brasil  como

revolução proletária nos anos 1950 e 1960.

Mesmo assim a obra de Mário Pedrosa é uma obra magnífica. É possível aprender muito

com ela. É uma obra extremamente sofisticada. Por exemplo: Pedrosa foi provavelmente uma das

primeiras  pessoas  a  citar  Castoriadis  em  língua  portuguesa.  Pedrosa  era  cosmopolita  e  isso

potencializou sua obra. Pelo menos como intelectual ele permaneceu um autêntico internacionalista,

tentando escapar ao provincianismo da esquerda brasileira e estudar obras em diversas línguas, e

também documentos governamentais e de diversas instituições ao redor do mundo, o que torna sua

obra muito mais rica que as obras de outros teóricos marxistas brasileiros.

Nas páginas de A Opção Imperialista os militantes classistas e internacionalistas podem

encontrar elementos importantes para a análise das sociedades contemporâneas, para a sua crítica e
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para  o  seu  combate.  Nas  páginas  de  A Opção  Brasileira há  uma  interessante  reconstrução  dos

acontecimentos que precederam o golpe de 1964. O interesse pela obra de Pedrosa pode ser tanto

teórico  quanto  historiográfico.  Outros  textos  de  Pedrosa,  e  sobretudo  os  documentos  do  Grupo

Comunista  Lenin,  da  Liga  Comunista  Internacionalista,  entre  outros,  também  serão  bastante

inspiradores para os militantes que buscam criticar hoje o nacionalismo.

O interessante sobre Pedrosa é que sua obra vai de um extremo ao outro: ele centra

primeiro suas reflexões por sobre o conceito de classe social, pretendendo desenvolver uma atuação

política que tomava por base o mundo. Mais tarde ele se desliga primeiro das internacionais, a Terceira

Internacional  e  Quarta  Internacional,  depois  da  política  partidária,  após  ter  passado  pela  União

Socialista  Popular,  a  Esquerda  Democrática,  a  União  Democrática  Nacional,  o  Partido  Socialista

Brasileiro.  Esse  processo  corresponde  para  Pedrosa  à  derrota  de  um  socialismo  classista,

internacionalista e democrático. E ao mesmo tempo Pedrosa vai percebendo que os movimentos de

libertação nacional, e outros movimentos nacionalistas, passam ao primeiro plano: era o momento das

lutas de libertação nacional na África, na Ásia, em Cuba, e também da resistência à invasão do Vietnã.

O fato é que Pedrosa sempre quis estar em meio a uma revolução que fosse popular, que levasse à

superação da pobreza, que elevasse as classes subalternas a um novo patamar político e social. O

trágico é que apenas no nacionalismo esse tipo de revolução parecia estar disponível para Pedrosa, e

isso o empurra para a convergência com setores das classes dominantes. E Pedrosa encontra nas

ideologias dos movimentos de libertação nacional, nas ideologias dos movimentos do Terceiro Mundo,

nas ideologias dos movimentos anti-imperialistas e desenvolvimentistas, respostas para os impasses

dos países atrasados, respostas que vão fundamentar o seu projeto político para o Brasil e o Terceiro

Mundo. Ao mesmo tempo a vinculação de classe de Pedrosa vai sofrendo transformações, com sua

trajetória pela classe dos gestores,  sua experiência como gestor  de instituições capitalistas, que o

fazem experimentar uma realidade que ele não havia experimentado antes. De início o objetivo de

Pedrosa  é  desagregar  o  capitalismo e  as  nações,  mas mais  tarde  ele  vai  pretender  influenciar  a

organização do capitalismo e da nação, e participar dela, é claro. E o instrumento de organização da

nação  capitalista  é  o  Estado  nacional.  É  claro  que  Pedrosa  pensava  poder  assim  organizar  o

capitalismo — por meio de reformas — beneficiando as classes subalternas.

Pedrosa é no entanto pouco conhecido no Brasil, e suas obras  A Opção Brasileira  e  A

Opção Imperialista nunca foram reeditadas. Em parte isso se deve ao fato de que os grupos políticos

de que ele fez parte eram marginais no âmbito da esquerda. As obras políticas do autor são menos

conhecidas que as referentes à estética. É muito mais fácil encontrar trabalhos acadêmicos sobre sua
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relação com o mundo das artes e da cultura do que sobre sua relação com o mundo da política e das

lutas sociais. Esta dissertação pretende preencher a lacuna.
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