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RESUMO

Tomando como referência os escritos de Nelson Werneck Sodré e Mário Pedrosa são estuda-
dos os elementos políticos da formação nacional desde a colonização até o início dos anos
1960 para compreender as condições para que se efetuasse uma revolução que libertasse o
país da subserviência às grandes potências. A presente pesquisa se debruça sobre as possibili-
dades de revolução brasileira que circunscreviam o cenário nacional nos anos que antecede-
ram o golpe civil-militar de 1964. Nelson Werneck Sodré, militante do Partido Comunista
Brasileiro até o fim dos anos 80 e Mário Pedrosa, alinhado ao trotskismo por uma parte da sua
vida, trouxeram grandes contribuições ao pensamento da esquerda marxista brasileira e este
trabalho busca observar suas aproximações e seus distanciamentos na análise política.

Palavras-chave: Nelson Werneck Sodré. Mário Pedrosa. Revolução brasileira. Interpretações
do Brasil. Marxismo brasileiro. Formação social brasileira.



ABSTRACT

Referring to the writings from Nelson Werneck Sodré and Mário Pedrosa the political ele-
ments of national formation from colonization to the early 1960s are studied to understand the
conditions for a revolution to free the country from subservience to the great powers. This re-
search focuses on knowing the possibilites of a Brazilian Revolution which circumscribed the
national scene in the years before the 1964. Nelson Werneck Sodré, activist of the Brazilian
Communist Party until the end of the 80's and Mário Pedrosa, aligned with Trotskyism for a
part of his life, brought great contributions to the Brazilian Marxist left thought and this paper
seeks to observe their approximations and their distances in political analysis

Keywords: Nelson Werneck Sodré. Mário Pedrosa. Brazilian revolution. Brazil’s interpretati-
on. Brazilian marxism. Brazilian social formation. 
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1 INTRODUÇÃO

Nelson Werneck Sodré (1911 – 1999) e Mário Pedrosa (1900 – 1981) são pensadores

políticos cuja relevância foi por muito tempo desconsiderada pela sociologia brasileira por te-

rem suas obras sido voltadas à intervenção política sobre a realidade brasileira e não tendo

sido de seu exclusivo interesse em vida a consolidação no campo da sociologia. São, portanto,

recentes as produções que se debruçam sobre a vida e obras dos autores em questão, recupe-

rando e trazendo para análise crítica alguns elementos que eles já apontavam no debate sobre

a realidade nacional. Sobre Sodré:

As manifestações, nesses últimos anos na universidade e os eventos realizados con-
tribuíram para fomentar esse diálogo e, consequentemente, resgatar sua obra. Isso
inclusive refletiu na oxigenação e no debate sobre suas teses, o que possibilitou a
emergência de mais de uma dezena de publicações, a elaboração de dissertações de
mestrados e teses de doutorados, sem deixar de mencionar a constante reedição de
seus livros seminais, como os clássicos Formação Histórica do Brasil, 15° ed., a úl-
tima em 2004; e, em 2010, a reedição de História militar do Brasil. (CUNHA, 2014,
p. 80)

E a respeito de Pedrosa, Josnei Di Carlo (2017, p. 1) nos revela que entre 1982 e 2016, foram

produzidas quatro teses e vinte e três dissertações, e dezesseis livros foram publicados ou or-

ganizados tendo o autor como objeto de estudo.

Ainda assim, a sociologia tem se voltado a questões muito pontuais sobre as formula-

ções  de  ambos,  prevalecendo  nos  estudos  sobre  Sodré  suas  discussões  dentro  da  ala  do

Exército e sobre a esquerda militar brasileira, e nos estudos sobre Pedrosa, a avaliação sobre

suas críticas de forma e estética artísticas, como comprova o mapa apresentado por Di Carlo

(2017, p. 5-8) que trata do mercado editorial correspondente aos estudos sobre esse intérprete.

Ambos os autores foram grandes críticos da arte e literatura, trazendo extenso acúmulo

sobre a relevância da cultura na disputa pela consciência de classe e organização dos trabalha-

dores. O que me proponho, na presente pesquisa, é dar ênfase a outro aspecto de suas formu-

lações intelectuais: suas respectivas interpretações da questão nacional e sobre as possibilida-

des de uma revolução brasileira no período que antecedeu o golpe civil-militar de 1964. Nel-

son Werneck Sodré e Mario Pedrosa foram marxistas que tiveram importante atuação política

e revolucionária no cenário brasileiro, se comprometendo a uma atuação orgânica militante e

intelectual nas fileiras da esquerda revolucionária. Apesar das diferentes trajetórias políticas e

teóricas, os dois pensadores apresentam em suas obras elementos que nos permitem conhecer

como compreendiam as possibilidades de revolução no Brasil pré-64 e qual deveria ser a atua-

ção dos comunistas nesse processo. O objetivo geral do trabalho é avaliar as questões centrais

de análise dos autores no que tange essa discussão, identificando semelhanças e divergências

relevantes à compreensão de suas formulações teóricas e do pensamento político brasileiro a



respeito da possibilidade de uma revolução. Para isso, Introdução à Revolução Brasileira, pu-

blicado em 1962 (utilizarei aqui a seguinte edição: SODRÉ, 1978) e A Opção Brasileira (PE-

DROSA, 1966a) serão os materiais fundamentais sobre os quais se debruçará a pesquisa. Em-

bora a literatura central escolhida de Pedrosa date do pós-golpe civil-militar e a de Sodré o an-

teceda, o que pode gerar alguns vácuos comparativos entre as análises dos autores, vide que a

produção política do primeiro conta com a vantagem de oferecer um olhar sobre o golpe e de

maneira mais concreta sobre os erros da esquerda socialista, essa diferença não se converterá

em grandes prejuízos à pesquisa em razão de esta sustentar-se primordialmente nas interpreta-

ções quanto aos anos que antecederam o golpe; as leituras no tocante à formação nacional po-

lítica e social e os desdobramentos da luta de classes no Brasil até 1964. A pesquisa trará tam-

bém a leitura de autores como Antonio Carlos Mazzeo, Daniela Conte, João Quartim de Mo-

raes, Josnei Di Carlo e Paulo Ribeiro Cunha para embasar a contextualização histórica e pes-

soal dos pensadores em questão, além de porventura fornecer um balanço interpretativo das

obras. 

A proposta é inicialmente compreender a trajetória política e teórica dos autores e as

principais influências que os levaram a produzir obras sobre a realidade brasileira e, a partir

do estudo de suas formulações enquanto pensadores políticos, realizar um levantamento das

questões que consideraram centrais para entender o país. Além disso, buscarei compreender

como que essas questões se relacionam com o horizonte da revolução brasileira e suas avalia-

ções quanto às ações políticas que deveriam ser empenhadas, revelando que suas formulações

teóricas não se distanciam de todo, pois mantêm uma proximidade analítica bastante grande

sobre os anos que antecedem a revolução burguesa de 1930, e distanciam-se parcialmente nas

compreensões táticas dos anos seguintes mas mantendo, por fim, deslizes teóricos semelhan-

tes ao pensar a revolução no campo do marxismo brasileiro. 

A pesquisa se sustentará, portanto, na análise crítica que será realizada a partir do le-

vantamento e investigação de fontes bibliográficas, históricas e interpretativas, tratando-se de

uma abordagem exclusivamente teórica e exploratória.
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2 OS PENSADORES POLÍTICOS EM QUESTÃO

Este capítulo tem por objetivo realizar uma apresentação do contexto político e pessoal

que vivenciaram os autores Nelson Werneck Sodré e Mário Pedrosa, e os personagens teóri-

cos e políticos que incidiram influências sobre suas trajetórias, tanto intelectual, quanto mili-

tante. De caráter introdutório, o capítulo busca criar um panorama que facilite a compreensão

do leitor quanto aos posicionamentos e análises que serão formuladas por Sodré e Pedrosa ao

longo de suas caminhadas, mais especificamente, naqueles anos que correspondem da forma-

ção nacional ao golpe civil-militar de 1964.

2.1 Nelson Werneck Sodré (1911 – 1999)

Militar, militante, comunista. São três as melhores palavras que definem quem foi Nel-

son Werneck Sodré. Nascido em 1911, foi um pensador político marxista da realidade brasi-

leira, mas sua produção intelectual e atuação política não estiveram atreladas diretamente ao

marxismo enquanto teoria até os anos finais da década de 30, quando suas formulações, outro-

ra progressistas, dão uma guinada à esquerda e o autor passa a tomar como referência autores

como o húngaro György Lukács, o sociólogo peruano, José Carlos Mariátegui, e o escritor po-

lítico brasileiro, Roberto Simonsen1. Mas é somente nos anos 1940 que adentra as fileiras do

Partido Comunista do Brasil (PCB)2, onde vai, aos poucos, se consolidando uma referência

comunista.

Teve seus estudos realizados em Colégio Militar, e não tardou a ingressar no Exército,

local em que cumpriu longa e movimentada trajetória, conquistando a patente de general de

Brigada. Foi dentro do Exército que formulou grande parte de suas concepções políticas e

onde exerceu forte influência intelectual e militante. É crucial destacarmos aqui o contexto de

formação acadêmica e profissional ao qual estavam submetidos os militares do Exército Bra-

sileiro durante os anos 1920 e 1930, período de formação inicial na carreira de Sodré. Paulo

Ribeiro da Cunha (2014, p. 82) nos revela que a Escola Militar, nas décadas em questão, di-

luiu-se no caldo político e social que a Guerra do Paraguai gerou às instituições militares bra-

sileiras, por ter trazido ao Exército grande número de soldados e novos oficiais que passaram

a compor as Forças Armadas com os demais. O contexto político do setor militar, portanto,

1 Político que participou da Revolução Constitucionalista de 1932 em oposição ao governo provisório de Getúlio
Vargas. Suas discussões eram de cunho liberal e distanciavam-se do viés dos demais escritores que exerciam in-
fluência sobre Sodré.
2 No V Congresso do PCB, em 1960, consolida-se a conquista da legalidade do partido como tarefa imediata,
contando com a alteração do nome para “Partido Comunista Brasileiro”. Em 1962 há no partido uma cisão por
parte de um grupo de dirigentes e militantes que discordavam do processo de “desestalinização” e criaram um
novo partido, reivindicando o nome original  “Partido Comunista do Brasil” (PCdoB). No decorrer do texto,
quando falo em “Partido Comunista do Brasil” refiro-me ao PCB que antecedeu 1962; com “Partido Comunista
Brasileiro”, ao PCB que sucedeu esse período histórico.



dispunha de uma extensa margem de autores e de linhas de debate ideologicamente distintas,

desde reflexões sobre a influência do modernismo à da Revolução Russa, garantindo plurali-

dade nos debates e trazendo ao círculo militar o que havia de mais fresco na literatura e pro-

dução científica nacional e internacional, o que viabilizava a formulação de um pensamento

crítico e a compreensão da realidade de maneira ampla. É nesse período histórico que se forta-

lece a esquerda militar no Brasil, que participa ativamente do debate político acerca da con-

juntura, questionando e combatendo na teoria e na prática as explorações econômicas e soci-

ais do capitalismo e as relações de dependência extrema a que o imperialismo subjugava o

Brasil e toda a América Latina (CUNHA, 2014, p 82-83). Mas a Intentona Comunista em

1935, levante armado de tenentes e sargentos insatisfeitos liderados pela Aliança Nacional Li-

bertadora (ANL), cujo objetivo era tomar quartéis e cidades-chave e exigir transformações po-

líticas, desdobrou-se no marco da primeira grande onda anticomunista no Brasil3, como infere

Rodrigo Patto Sá Motta (2013):

A Intentona de 1935 deu origem a uma grande onda anticomunista, que não se resu-
miu apenas à repressão e à censura, mas implicou a criação de mecanismos de pro-
paganda e contrapropaganda visando a erradicar o risco de expansão das ideias revo-
lucionárias do Brasil. As representações e instituições inspiradas na campanha con-
tra o comunismo enraizaram-se e teriam impacto em eventos futuros. (p. 234)

Essa onda anticomunista acabou por sufocar o crescimento que a esquerda militar vi-

nha conquistando na instituição. Esse momento da política nacional acaba por institucionali-

zar o anticomunismo como discurso das Forças Armadas e, mais tarde, se consolidar como

ideologia dominante no Exército, que retoma fôlego e intensidade nos anos 60 e consolida no

Exército Brasileiro o combate ao comunismo como tarefa, buscando justificar moral e politi-

camente aquilo que resultou na ditadura militar de 1964. São Santos e Alves (2014, p 147)

quem remontam a aproximação da intelectualidade militar às forças conservadoras de direita

no pós-35, indicando o sufocamento gradual da pluralidade teórica e principalmente das pro-

duções teóricas de esquerda nos principais veículos de comunicação do Exército, substituídos

por discursos anticomunistas. É possível observar a preponderância desse cenário com as elei-

ções para a direção do Clube Militar4, em 1950, quando vence a chapa nacionalista à frente da

3 A respeito dessa informação é importante esclarecer que ao Levante Comunista é atribuído apenas a caracte -
rística de ser um entre vários elementos que influenciaram a onda anticomunista que assolou o país, sendo ele
apenas o marco temporal que delimita os desdobramentos que se refletiram sobre a intelectualidade militar.
4 Instância fundada em 1887, com o objetivo de debater entre as Forças Armadas do Brasil temas pertinentes aos
momentos da conjuntura e enunciá-los nas edições da Revista do Clube Militar. É constituída pelo Exército Bra -
sileiro, Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Ministério da Defesa. O site oficial do clube o caracteriza da
seguinte maneira: “(...) Em seu primeiro século de existência, a par das atividades sociais, culturais, esportivas e
assistenciais inerentes a entidades congêneres, soube o Clube Militar amalgamar uma estrutura sólida que permi-
te, sem solução de continuidade, prosseguir sua trajetória marcante, mantendo-se fiel ao pensamento de seus fun-
dadores e garantindo a firmeza de seus ideais. O Clube Militar procura, mediante uma ligeira mostra de peças
históricas de seu acervo, documentar a veracidade das assertivas acima formuladas, homenageando destarte os
responsáveis pela direção da entidade ao longo de seu primeiro século de existência, graças aos quais se concre-
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campanha “O Petróleo é Nosso”, composta por vários militares ligados ao PCB, entre eles,

Nelson Werneck Sodré, mas é pouco tempo depois isolada e a diretoria transferida ou exilada.

Decorrente de sua profissão e formação dentro do Exército e de seu envolvimento or-

gânico nas discussões e atuações políticas da esquerda militar, Sodré levanta em várias de

suas obras a reflexão a respeito das Forças Armadas enquanto ferramenta do Estado, buscando

elucidar o potencial democrático da instituição e reavaliar constantemente a atuação dos mili-

tares no cenário politico. Isso se faz presente centralmente em História Militar do Brasil, pu-

blicado originalmente em 1965 (SODRÉ, 2010) quando discute a missão das Forças Armadas,

que deveria ser de assegurar ao país as condições para se realizar como nação, fazendo-se de

extrema relevância conhecer a diferenciação qualitativa entre país, “conceito ligado estreita-

mente ao de território e muito preso, historicamente, às características medievais”, e nação,

“conceito que emerge com a liquidação das relações medievais” (SODRÉ, 2010, p. 488). Afir-

mava também a tarefa de assegurar as instituições democráticas e a livre expansão econômica

comercial e, para isso, deveriam as Forças Armadas desligar-se de qualquer subordinação às

forças do latifúndio e do imperialismo (SODRÉ, 2010, p. 488-489).

A formação e atuação política de Nelson Werneck Sodré à esquerda no Exército Brasi-

leiro estiveram submetidas a uma conjuntura interna e externa de acelerada transformação, a

considerar todos os acontecimentos históricos que marcaram as décadas de 1920 a 1960. O te-

nentismo, por exemplo, foi um dos grandes movimentos que influenciaram a formação inte-

lectual e política dos militares durante os anos de 1920 - uma forte ala de esquerda no setor

militar representada por grupos de jovens militares de linhas ideológicas variadas, mas com

um sentimento em comum: a insatisfação com os rumos que tomavam o desenvolvimento da

nação. O trabalho intelectual e militante dos tenentes reverberou por muitos anos no âmbito

militar, acadêmico e nos movimentos sociais em geral, garantindo influência no processo for-

mativo de Sodré e demais jovens militares. Afetado pela mobilização dos tenentes, Sodré for-

mulou análises sobre o movimento, indicando os rumos que tomara a República, de ascensão

da classe fundiária, como ponto inicial da insatisfação dos jovens tenentes. Insatisfação essa

que, de acordo com o autor, revelava uma nova fase pela qual passava o Brasil, uma fase de

aproximação ao modelo de civilização ocidental, através do surto industrial que acometera o

país (CANNONE, 2019, p. 37).

Outro enorme influxo, cuja importância precisamos ressaltar, foi o Antimil, setor mili-

tar do Partido Comunista do Brasil que atuou na clandestinidade entre os anos de 1929 e 1945

dentro das Forças Armadas do Brasil, do qual Sodré fizera parte. Paulo Cunha (2012) afirma

que o Antimil surgiu depois de uma orientação da Internacional Comunista de “realizar propa-

tizou extraordinário patrimônio material, cultural, moral e cívico” (trecho extraído do site oficial do Clube Mili -
tar: http://clubemilitar.com.br/nossa-historia/historia-resumo/).



ganda política a partir da Juventude Comunista junto às Forças Armadas e pavimentar uma es-

tratégia mais específica com os militares” (p. 60). O objetivo central era estreitar relações com

os oficiais envolvidos nas conspirações, estar atento à ocasião e participar armados da terceira

eclosão revolucionária, organizando a atuação dos militares revolucionários. A organização

interna do Antimil era bastante sigilosa e a atuação dos militares envolvidos, cautelosa. Em

1935, durante a eclosão do Levante Comunista, o setor teve participação importante e conse-

guiu tomar algumas unidades militares, como em Natal e Recife. No entanto, a derrota do Le-

vante no Rio de Janeiro acabou por gerar o efeito contrário, e deu origem à primeira grande

onda anticomunista que assolou o país, e levou o Exército Brasileiro a uma guinada à direita.

É quando a instituição começa a transitar para uma nova fase, momento em que alguns setores

revelam-se insatisfeitos com as movimentações e a influência dos tenentes, e buscam, segun-

do Santos e Alves (2014, p. 142) reestabelecer o pilar das Forças Armadas – hierarquia e dis-

ciplina -, assim como as regras morais de conduta e atuação dos militares, setores estes cada

vez mais próximos do discurso anticomunista propagado pela Igreja Católica.

A essa época, Sodré consolida sua influência entre os militares de esquerda e torna-se

uma referência intelectual e militante. Seu debate acerca do tema da formação nacional se

mostra relevante para formular, posteriormente, suas ideias sobre as possibilidades de revolu-

ção brasileira. Em várias de suas obras, Sodré indica o feudalismo como elemento estrutural

da sociedade brasileira:

A empresa das grandes navegações, as descobertas consequentes e o desenvolvimen-
to mercantil pertenceram, pelas suas próprias características, a uma etapa anterior ao
capitalismo, a etapa do capital comercial: os dispositivos legais aplicados ao sistema
com que se iniciou entre nós, praticamente, a colonização, são caracterizadamente
feudais. (SODRÉ, 1978, p. 20)

Sodré também identifica a estrutura feudal como fator de impedimento do desenvolvi-

mento nacional e da emergência produtiva e cultural do país, assim como o imperialismo eco-

nômico, sendo este cada vez mais ativo e mais associado à exploração da riqueza nacional

(SODRÉ, 1978, p. 58). 

Desde seu ingresso ao PCB e a radicalização de seus posicionamentos em consonância

com a sua interpretação das necessidades apresentadas pelo novo cenário nacional e internaci-

onal, ele e demais militares do campo da esquerda foram recebendo graduais punições, como

transferências e exílios, de modo a criar barreiras materiais para a organização e formulação

políticas dos militares de esquerda; nesse período, os anos que circundam 1947, o PCB teve

seu registro legal cassado. Esses militares, por sua vez, intensificaram o debate acerca da de-

mocracia, e Sodré destinou seus esforços à reivindicação do caráter democrático das Forças
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Armadas, publicando uma série de artigos que pudessem intervir no posicionamento e ação

dos demais militares.

Durante sua trajetória como intérprete da realidade brasileira, muito produziu para o

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e, em 1962, entra para a reserva do Exército

como coronel, momento a partir do qual pôde dedicar-se a uma atuação bem mais orgânica

nos movimentos e frentes que o Partido Comunista Brasileiro (PCB) compunha. Com o golpe

de 1964, quantidade esmagadora dos tais militares de esquerda foram perseguidos, presos, tor-

turados ou mortos.

Tratou-se, por assim dizer, de executar uma intervenção cirúrgica que não deixasse
intacto qualquer núcleo capaz de reanimar o espírito rebelde que se espraiara nas ar-
mas durante as lutas nacionalistas e em defesa das ditas Reformas de Base. A peque-
na incidência de processos atingindo os militares nos anos posteriores parece signifi-
car que, nesse campo, a cirurgia foi encetada com êxito. (SODRÉ, 1987, p. 20 apud
CUNHA, 2014, p. 92).

Sodré esteve entre eles e foi preso logo nos anos seguintes ao golpe. No entanto, seu

engajamento na luta comunista não cessou, e por muitos anos se manteve uma grande referên-

cia ao movimento nacionalista e na luta dos comunistas, chegando a assumir a tarefa de diri-

gente do PCB. Em 1989, há a cisão do Partido (PC e PPS), e Sodré não se encaminhou a ne-

nhum deles, mas manteve em sua atuação a luta pela anistia, pela democracia e, em seu hori-

zonte, a revolução brasileira.

2.2 Mário Pedrosa (1900 – 1981)

O pensador Mário Pedrosa era pernambucano, tendo residido por pouco tempo no es-

tado em consequência da vida de itinerante que o abraçou desde novo. Em 1913 foi estudar na

Europa e retornou cinco anos depois para estudar Direito no Rio de Janeiro. É na faculdade

que passa a ter seus primeiros contatos com o marxismo e conhece Edgar de Castro e Lívio

Xavier, este último uma das figuras presentes nos momentos mais decisivos de sua trajetória

militante. Nos anos 20, aproxima-se de Mário de Andrade, escritor modernista simpatizante

do comunismo, e Octávio Brandão, farmacêutico e militante do Partido Comunista do Brasil,

responsável por trazê-lo às fileiras do PCB apenas quatro anos depois de sua fundação em

1922.

Pedrosa esteve por pouco tempo inserido no Partido Comunista do Brasil, mas sua atu-

ação nele envolveu extenso trabalho intelectual, principalmente no que diz respeito ao debate

cultural e artístico no campo popular com horizonte da emancipação humana. Em 1927, ape-

nas um ano após seu ingresso nas fileiras do partido, foi enviado à Escola Leninista de Mos-

cou, mas acabou estabelecendo sua militância na Alemanha por algum tempo, no Partido Co-



munista da Alemanha (KDP), onde conheceu e se aproximou de Werner Sombart e André

Breton, que se tornariam referências políticas para Pedrosa.  

O fim da década de 20 foi marcado pelo início de fortes disputas e tensionamentos in-

ternos ao movimento comunista internacional, refletidos em suma pela relação conflituosa en-

tre Joseph Stálin, então Secretário Geral do PCUS, e Leon Trotsky, dirigente do Exército Ver-

melho que discordava da linha política que vinha sendo adotada na União Soviética, a saber, a

tese do socialismo num só país, que ganhava, segundo Antunes, frente às derrotas das revolu-

ções no Ocidente, o estatuto taticista de fundamentação teórica da IC.

Esta dupla formulação – a do caráter universal e o clássico da Revolução Russa e
aquela que valida a possibilidade do socialismo num só país – penetrou inicialmente
no interior do PC soviético. Derrotado Trotsky, esta tese penetra no interior da Inter-
nacional Comunista e, de forma avassaladora, para o conjunto do movimento comu-
nista internacional. (…) e [a teoria] passa a ser o princípio diretor da concepção da
revolução  mundial  formulada  no  programa aprovado pelo  VI  Congresso  (1928).
(ANTUNES, 1995, p. 14)

Em 1928, Pedrosa tem acesso aos documentos da Oposição de Esquerda na Alemanha,

e toma conhecimento das perseguições que estavam sendo realizadas aos opositores aliados

de Trotsky. Desiste, então, de iniciar seus estudos na Escola Leninista de Moscou e auxilia na

formação da Oposição de Esquerda na França, Alemanha e Brasil; no Brasil, sem romper com

o partido nos primeiros momentos, buscando mantê-la em concomitância. Mário Pedrosa de-

cide então, retornar ao Brasil, momento em que se realizava o III Congresso do PCB. 

A discussão central do III Congresso do PCB girou em torno da política de alianças do

proletariado com a burguesia,  contra  o “czarismo brasileiro”.  Aliança formada,  então,  por

operários  e  camponeses,  comerciantes  e  grandes  industriais,  além de pequenos-burgueses.

Formando uma “frente única do proletariado, da pequena burguesia urbana e da grande bur-

guesia industrial, contra o imperialismo e o governo de grandes proprietários rurais feudais”5.

No Congresso, Pedrosa teceu críticas, junto a outros intelectuais do partido, sobre as análises

e os rumos da atuação comunista que tomavam os militantes brasileiros. Além dele, nomes

como Lívio Xavier, Hílcar Leite, Aristides Lobo e Rodolfo Coutinho acusaram o partido de

análises demasiado nacionalistas e indicaram a contradição disso com a necessidade de um

movimento que se fizesse de fato internacional. Eles foram acusados pelo então secretário-

geral do partido, Astrojildo Pereira, de desvio pequeno-burguês por formação de tendência e

de alinhar-se aos ideais de Trotsky. Pedrosa e os demais decidem então romper  com o Partido

Comunista do Brasil, e o autor retoma suas produções teóricas e se dedica a construir o que

chamariam de Grupo Comunista Lênin (ABREU; BELOCH, 2001) e, em 1931, ajudam a for-

5 BRANDÃO, Otávio. Uma Etapa da História de Lutas. Publicado em Imprensa Popular em 20 de janeiro de
1957. Disponível em:  https://www.marxists.org/portugues/brandao/1957/01/20.html.
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mar a Liga Comunista Internacionalista (LCI)6 (ou Oposição Leninista do PCB), associada à

Oposição Internacional de Esquerda7.

Sua análise sobre a formação social e econômica da realidade brasileira mediante as

contraposições que o fizera dissidir do PCB em 1929 é reproduzida algumas vezes em suas

obras, como em Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil (1930), em

que, junto de Lívio Xavier, busca compreender o processo de colonização brasileira, distanci-

ando-se do debate realizado por demais intelectuais brasileiros no período, que defendiam o

feudalismo como modelo organizativo de sustentação inicial à formação do país, alegando a

necessidade de superação de análises que realocavam mecanicamente condições e estruturas

europeias à América Latina. Os autores buscam uma mediação entre as questões conceituais

evidentes e elaboram o conceito de feudalismo colonial (DI CARLO, 2014, p. 47), de modo a

indicar a particularidade do contexto latino-americano no desenvolvimento social da nação. A

elaboração do conceito reflete a preocupação de Pedrosa em compreender as características

elementares da formação nacional de um país colonizado e pensar, a partir delas, como se des-

dobraram as questões políticas e econômicas, assim como a estrutura social que resultaram na

consolidação do capitalismo no Brasil. E quanto à organização social que aqui se estabeleceu,

Pedrosa, em Opção Brasileira (1966a) fala em três classes:

A aliança entre as burguesias agrária e industrial (…) estabeleceu-se, para o autor,
após a Revolução de 1930. Era, na definição de AOB, “um contrato tácito, não escri-
to, uma espécie de convênio – mantido na realidade pela mão paternalística e autori -
tária da ditadura – de três classes: burguesia rural, burguesia industrial e proletariado
urbano”. (PEDROSA, 1966b, p. 169 apud DI CARLO, 2013, p. 95).

Seus espaços de militância acompanharam as mudanças da sua linha política, estando

por vezes mais resguardado ao trabalho intelectual e à crítica cultural, e outras mais presente

nos sindicatos, construção de partidos, congressos e organizações políticas, sempre migrando

entre países, tendo se deslocado à Alemanha como rota alternativa para sua formação política,

aos Estados Unidos para atuação militante quando eleito membro da direção da IV Internacio-

nal Comunista e representante oficial da seção brasileira, e aos diversos estados brasileiros,

para atuação mais orgânica no movimento de massas e na propaganda do marxismo e trotskis-

mo. Esteve presente na Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, mas se eximiu,

assim como os demais trotskistas brasileiros e os membros da Liga Comunista Internacional

no Brasil, do Levante Comunista de 1935, em que se opuseram e não apoiaram os comunistas

e demais militantes que estiveram presentes no ato. Pedrosa passara por um longo, porém

fragmentado, período de refúgios e exílios, resultantes do processo de ascensão do Estado

6 Organização trotskista formada por dissidentes do PCB, entre eles, Mário Pedrosa, Lívio Xavier e Aristides
Lobo.
7 Formada em 1931, na França, caracterizou-se por uma oposição interna aos Partidos Comunistas e as direções
que seguiam a linha stalinista.



Novo e das repressões e perseguições do governo de Getúlio Vargas, responsável por fortale-

cer, como figura pública e munida de poderes institucionais, a disseminação do anticomunis-

mo. Teve de viver por alguns anos na clandestinidade e fora do país, onde foi se aproximando

de grandes artistas modernistas e aperfeiçoando sua crítica de arte e publicações no ramo.

Mário Pedrosa foi um militante e intelectual fiel às ideias de Trotsky, tendo se mantido

firme a essa linha nos momentos de maiores tensionamentos e divergência interna nas entida-

des e organizações que compôs. Em 1934, por exemplo, defendeu e trabalhou na formação de

uma frente única progressista cujo objetivo era o de combater os integralistas, processo que

acabou culminando na formação da Aliança Nacional Libertadora8 (ANL). A defesa e efetiva

construção da frente única estavam alinhadas ao que Trotsky vinha projetando na Alemanha

para combater o avanço do nazismo. Em 1936, os trotskistas brasileiros, especialmente Pedro-

sa e Aristides Lobo, sofrem os reflexos das divergências internacionais da linha. Com a defesa

de Trotsky à União Soviética e a forte discordância de James Cannon - um dos principais lide-

res do trotskismo norte-americano, e que viria a substituir o próprio Trotsky após sua morte -,

que advogava pelo boicote à União Soviética diante das ações de Stálin, o trotskismo interna-

cional sofrera fortes abalos em sua coesão política, dividindo os militantes das seções nacio-

nais entre aqueles que se alinhavam às ideias de um e de outro (ABREU; BELOCH, 2001), si-

tuação que se fez evidente no Brasil entre Pedrosa e Aristides. Nesse período, Pedrosa tomou

para si a tarefa de fundar o Partido Operário Leninista, no Rio de Janeiro, em clara oposição a

Cannon. E no I Congresso da IV Internacional (fim dos anos 1930), é eleito membro da dire-

ção,  mas  não tarda  a  romper  com o bolchevismo,  diante  do  posicionamento  tomado por

Trotsky em defender incondicionalmente a URSS, diante do aprofundamento das divergências

internas resultantes dos questionamentos a respeito do pacto Molotov-Ribbentrop9 (ABREU;

BELOCH, 2001).

Mário Pedrosa é conhecido em maior medida devido a sua trajetória como crítico de

arte, sendo apontado por muitos autores e docentes do campo da história da arte como pionei-

ro em tecer críticas de arte a partir de formulações teóricas de estreita relação com o campo da

psicologia Gestalt. No Brasil, Pedrosa organizou diversos eventos de crítica de arte de rele-

vância internacional. Somente nos últimos trinta anos é que suas obras têm sido retomadas e

analisadas com afinco por pesquisadores como Otília Arantes e Dainis Karepovs, conforme

indica levantamento de Josnei Di Carlo (2017, p. 3). Nos anos que sucederam a ditadura de

8 Em 1933, já havia em andamento a Frente Única Antifascista, com o mesmo objetivo, mas sem a adesão de al-
guns setores da esquerda revolucionária no Brasil, formado pela Liga Comunista e pelo Partido Socialista Brasi -
leiro. Com o avanço do fascismo e a linha política adotada pela III Internacional, de formação de frentes amplas
nacionais, o Partido Comunista do Brasil (PCB) e outros militantes aderem ao movimento e, juntos, formam uma
Frente Ampla que agregava maior número de organizações de esquerda que fundam, por fim, a Aliança Nacional
Libertadora.
9 Tratado de não-agressão entre a Alemanha e a União Soviética, firmado pelos então líderes, Adolf Hitler e Jo -
seph Stálin.
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1964, a militância de Pedrosa toma outros rumos e em 1980 participa da construção e funda-

ção do Partido dos Trabalhadores (PT).

 



3 FORMAÇÃO NACIONAL

Sodré e Pedrosa fazem um resgate histórico bastante amplo para tentar compreender

como se consolidou a divisão social e o modelo econômico que passou a caracterizar o Brasil

no século XX. Para isso, buscam na colonização os elementos-chave para seus respectivos es-

tudos, de modo a conhecer quais os aspectos que se converteram em estruturas sociais e de

que forma, nesse que foi o período em que se deu o início da formação nacional de acordo

com os processos e modelos ocidentais. O propósito dos autores, e o que se evidencia em vá-

rias de suas obras, é de, ao conhecer com profundidade a história da formação social e econô-

mica brasileira, tornar possível a formulação de teorias que se apliquem à prática da superação

do capitalismo que aqui se consolidou.

 Para Nelson Werneck Sodré, os sujeitos e modelos de vida e de produção que no Bra-

sil se estabeleceram dado a invasão de seu território, que comumente se define como “desco-

brimento”, decorreram dos influxos da Revolução Comercial, que expandiu o comércio e as

rotas de exploração do Ocidente, aniquilou a dinâmica econômica e social anterior, abordou e

geriu novas técnicas de produção e exploração e reorganizou as relações sociais, trazendo a

ascensão da burguesia e o início da Idade Moderna (SODRÉ, 1978, p. 14). A Revolução se

processou e influiu de maneira e em tempos diferentes nos países do globo. Sodré recusa a

ideia de que a movimentação exploratória que se evidenciou no Ocidente nos anos 1500, com

a expansão do comércio e as grandes navegações, se deu ao acaso das aventuras dos navegan-

tes, e aponta que o avanço da consciência e das condições materiais foi determinante para fa-

zer de Portugal um dos países mais à frente na corrida da exploração comercial (SODRÉ,

1978, p. 15-18). As análises de Sodré sugerem que foi o Brasil campo de replicação das expe-

riências já insuficientes e ineficazes à Europa, e é com base nisso que afirma ter sido o feuda-

lismo o modelo implementado no Brasil Colônia, tendo em vista que correspondia a um mo-

delo já ultrapassado nos países europeus. Não diz, ainda sobre o século XV – a qual o autor

denomina fase proto-histórica –, serem essas experiências produtivas, pois de imediato nada

trouxeram de modelos de produção. O que aqui se estabeleceu foi um intenso sistema de ex-

ploração baseado na organização de feitorias e escambo com os nativos (SODRÉ, 1978, p. 16-

17).

O início do povoamento no Brasil, segundo Sodré, tinha como objetivo dos portugue-

ses constituir civilização e transferir às terras brasileiras o modelo de organização social e

econômica europeu, estabelecendo atividade agrícola baseada no latifúndio e mantendo na co-

lônia uma economia voltada ao sustento da metrópole. É a fase que o autor chama histórica,

onde a propriedade de terras é o elemento regulador das relações de classe e a empresa das ca-
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pitanias o sustentáculo da sociedade que se estabeleceria nos anos seguintes. Fase caracteriza-

da por lavoura extensiva, surto mercantilista e escravismo, elementos que ainda correspondi-

am à estrutura necessária ao capital comercial.

Para Mário Pedrosa, a questão central que circunscreve esse momento da história do

Brasil e que evidenciaria uma das grandes diferenças produtivas entre Brasil e Portugal, foi a

extensão das terras, que teria dificultado a apropriação pelos colonos. A estrutura econômica e

a organização social correspondentes à colônia brasileira resumiam-se, portanto, no capitalis-

mo mercantil baseado no latifúndio monopolista enquanto economia complementar à metró-

pole, aristocracia rural, burguesia urbana, escravizados e uma parcela mínima de trabalhado-

res livres (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, p. 68-69)

Um elemento que não pode nos fugir a análise, presente tanto nas produções de Sodré

quanto nas de Pedrosa e que representou por muito tempo fator de divergência conceitual e te-

órica entre muitos intérpretes brasileiros mas cuja relevância se faz presente para compreen-

der a interpretação dos autores sobre os quais me debruço nesse trabalho, é a discussão sobre

a existência ou não de feudalismo no Brasil. Nelson Werneck Sodré disserta sobre o conceito

de regressão feudal em Formação Histórica do Brasil e o retoma em várias de suas obras.

Sodré identifica uma simultaneidade de modos de produção estabelecidos no Brasil colônia,

que alternaram-se conforme as especificidades geográficas e territoriais dos estados brasilei-

ros e as exigências do mercado externo. Nas principais zonas de produção exportadora, por

exemplo, o modo de produção era baseado na mão de obra de negros africanos escravizados,

mas nas missões amazônicas, jesuítas exploravam a mão de obra indígena (não escravizada).

Opondo-se firmemente às interpretações que atribuem ao Brasil a inserção do modo de produ-

ção capitalista desde sua invasão, afirma ter sido o feudalismo um momento de transição ao

capitalismo que se estabeleceria mais tarde em solo brasileiro. O autor alerta a necessidade de

um estudo cauteloso sobre a formação histórica de países colonizados, de maneira a não mi-

metizar  modelos  europeus  e  desconsiderar  as  particularidades  latino-americanas,  para  não

confundir o conceito com a forma concreta, o universal com o particular, além de desmistifi-

car a compreensão de que a história é linear e o desenvolvimento sempre progressivo (SO-

DRÉ, 1997, p. 8-14). É a partir disso que formula o conceito de “regressão feudal”, alegando

que as relações feudais que emergiram em algumas áreas do Brasil posteriores ao escravismo,

representaram um retrocesso no desenvolvimento produtivo do país (SODRÉ, 1997, p. 10). 

O desígnio da exploração mercantil, a "finalidade da colonização", é o que, ao fim e
ao cabo, explica a "regressão" do feudalismo metropolitano, no espaço da coloniza-
ção na América, a um modo de produção escravista. Quanto a isso, não escapa a So-
dré que o excedente produzido pela economia colonial é dirigido para fora, em pro-
veito do capital mercantil, porquanto a acumulação "não se opera na área da produ-
ção, mas na área da circulação, o que decorre do fato fundamental de que a produção



depende da circulação, na fase do capital comercial", sendo a empresa açucareira,
"empresa do capital comercial, montada para servi-lo"; em suma, "é a circulação, as-
sim, que comanda a produção". (VIEIRA, 2017, p. 211)

Para o autor, os trabalhadores nesse sistema eram servos, e não escravos, e os proprie-

tários das terras, seus senhores. A estrutura ainda era baseada no monopólio da terra, mas So-

dré enfatiza a ascensão do feudalismo no Brasil a partir de um modelo que nada teve de en-

volvimento com povos bárbaros ou com o colonato, como na Europa medieval, e o dissocian-

do da ideia de superação do modelo escravista pois, por certo período de tempo, ambos os

modelos estruturaram a economia nacional juntos, embora em diferentes áreas do país; o que

nos revela o desvelamento de Sodré sobre a particularidade do nosso contexto. Na tentativa de

comprovar essa concomitância, o autor aponta terem sido escravistas a área açucareira nordes-

tina, a área mineradora, a lavoura de açúcar e engenho campista e a lavoura cafeeira fluminen-

se e do Vale do Paraíba paulista, ao passo que vigoraram as relações feudais no primeiro e se-

gundo séculos de Brasil nas áreas vicentina, pastoril sertaneja e sulina, amazônica e minerado-

ra posterior à economia aurífera (SODRÉ, 1997, p.11-13). Sustentava-se o feudalismo através

da dependência recíproca na esfera da vida social e da produção material entre senhores e ser-

vos, cuja renda e os laços de dependência eram os fatores de embricamento desses grupos so-

ciais.

Mário Pedrosa reproduz a mesma preocupação em não atribuir ao Brasil modelos e

conceitos europeus que não correspondam às especificidades nacionais. Por isso, em Esboço

de uma análise da situação econômica e social do Brasil, fala em feudalismo colonial, pro-

curando particularizá-lo à realidade brasileira. Pedrosa revela recorrer ao conceito de feudalis-

mo na falta de outro mais adequado, indicando o que acredita serem insuficiências da defini-

ção. A partir disso, tece uma compreensão de que a economia colonial sustentava-se pelas ba-

ses do latifúndio e da escravidão mas que, embora não fosse feudal, o modo de produção não

era, também, capitalista. Afirma, junto de Lívio Xavier, que essa seria uma forma peculiar de

feudalismo porque a fase referente de caráter escravista transitava, não sendo nem um nem

outro mas escorada em relações de produção de características feudais.

(…) só usam [Pedrosa e Xavier] feudalismo enquanto tentam apreender as especifi-
cidades da economia colonial, compreendida por eles, assinala Pedro Roberto Fer-
reira, como um sistema que conta “com uma forma compulsória de trabalho”, mas
que se acha “um pouco distante das formas feudais”. (…) Claramente falam em feu-
dalismo sabendo que o conceito é insuficiente para definir o modo de produção vi-
gente na colônia. Tanto é que Projeto de teses sobre a situação nacional, documento
da Oposição de Esquerda que cita trechos ipsis litteris de Esboço, também recorre ao
conceito adjetivado para particularizá-lo ao Brasil colônia. No caso, “feudalismo co-
lonial”. (DI CARLO, 2013, p. 46-47)
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Na tentativa de se afastar de interpretações eurocêntricas e medievalistas, e também

por compreender o Brasil como país não imediatamente capitalista, não distancia-se de todo

da discussão trazida pelo PCB e por pensadores como Sodré.

A atualidade desse tema na discussão marxista no Brasil nos anos 1920 e 1930 (e nos

seguintes) se dava em grande medida como reflexo da influente obra de Octávio Brandão,

Agrarismo e Industrialismo e do II Congresso do PCB, que endossou a tese do feudalismo,

modelo do sistema latifundiário brasileiro que atrasava o país no processo de modernização

econômica.

O feudalismo brasileiro, apontado por O. Brandão,  não se achava suspenso no ar.
Recebia uma sustentação importante do capitalismo financeiro inglês, com emprésti-
mos e investimentos, diretos e indiretos para a produção cafeeira. Estabelecendo um
paralelo com os empréstimos e investimentos do Capitalismo norte-americano, fei-
tos no Brasil dessa época, Brandão e os pecebistas inferiam a célebre tese: O Agra-
rismo se apóia no Imperialismo Inglês, o Industrialismo no Imperialismo Ianque.
Por quê? Como o Imperialismo norte-americano é competidor do inglês só restará
essa outra alternativa como setor para a sua expansão inicial. (FERREIRA, 1999, p.
91)

Quando a mineração torna-se a atividade central na economia da colônia, conforme

Sodré, passam a haver tensionamentos entre a burguesia local e a metrópole, responsáveis por

dar início ao que se tornaria um forte balanço na estrutura da sociedade colonial. A produção

agrícola possibilitou o crescimento da classe de proprietários de terras e de escravos, que obti-

veram vantagem com o processo mercantil que se estabeleceu no Brasil na fase histórica, mas

que tiveram essa participação e lucros reduzidos com a atividade mineradora, pois isso dese-

quilibrava a produção tradicional e elevava os custos dos escravos. A mineração foi o primeiro

acontecimento a balançar a estrutura social da colônia (SODRÉ, 1978, p. 32-33).

A Revolução Industrial marcou o início de uma nova etapa da acumulação capitalista,

e teve seus efeitos e transformações nas mais diversas esferas da vida social e econômica re-

fletidos no desenvolvimento da colônia brasileira. Essas transformações incidiram no Brasil

de maneira a exigir modificações no campo das forças produtivas. A principal delas foi o sur-

gimento gradual do trabalho livre assalariado, reivindicando a abolição da política escravagis-

ta, como consequência da necessidade de consolidar a criação de um mercado interno e ampli-

ar o mercado consumidor. O monopólio comercial já não correspondia mais às novas necessi-

dades do capital, e a união dos interesses da classe dominante estabelecida no Brasil e a de

Portugal estava fragilizada e o país, com forte apoio e inciativa da burguesia, passa a reivindi-

car autonomia política (SODRÉ, 1978, P. 85). Para Sodré, isso significa que o processo de in-

dependência nada teve em si de revolucionário, pois correspondeu apenas a uma nova fase do

capital e não a um rompimento estrutural com as formas de organização social e política no

país – embora não desconsidere a influência das reivindicações populares e de escravos que



transcorreram no país no século XVIII, elencando em suas obras vários levantes e insurrei-

ções do período, tanto no processo de Independência quanto no de abolição (1978, p. 38).

Esse enunciado é passível de observação ao constatar que a classe proprietária se manteve a

mesma. O rompimento com a Coroa não inferiu alterações na relação entre dominantes e do-

minados no Brasil, e quanto a isso basta observar a manutenção das condições de dominação

econômica pelos proprietários de terra e de indústria e assim como a da dominação política,

onde se conservou o príncipe regente como Imperador na política brasileira pós-Independên-

cia. Em suma, essa nova etapa do capital levou o Brasil à submissão ao liberalismo político e

implementou na civilização nacional elementos como a formulação de leis e desenvolvimento

da força militar (SODRÉ, 1978, p. 40).

O terceiro século do Brasil colônia, sempre segundo Sodré foi marcado pela maior cir-

culação comercial nacional e pelo surgimento de um mercado interno, com a aparição de pos-

sibilidades quanto ao trabalho livre e a vida urbana. O que impedia uma transformação social

e econômica era o modelo mercantil e escravocata de exportação agrária. Era, portanto, uma

necessidade do próprio capital a extinção desse modelo. Essa realidade foi se modificando

com a queda do tráfico negreiro e resultando posteriormente na abolição das relações escrava-

gistas, o que fez com que não houvesse mais a mão de obra necessária para sustentar a estru-

tura que os proprietários de terra queriam manter. O desenvolvimento dos centros urbanos e a

formação de uma classe trabalhadora como consequências da Revolução Industrial fazem sur-

gir também a classe média,

de características essencialmente urbanas, inteiramente divorciada da terra, enquanto
surge a classe trabalhadora, agora definida pela retribuição do seu trabalho em di-
nheiro, inteiramente distinta da massa constituída pelo elemento escravo que, apesar
de tudo, também encontra campo de atividade agora em misteres urbanos e domésti-
cos (SODRÉ, 1978, p. 36).

O Brasil reduziu em muito as importações da manufatura de algodão e já no início do

século XIX fabricava a maior parte de suas necessidades de vestuário. Por outro lado, aumen-

ta a importação de máquinas e fontes de energia, assinalando as novas necessidades nacionais

para atender o desenvolvimento industrial que vinha se assentando no país, mesmo que de

maneira bastante crua.  Decaem as exportações para a Inglaterra e crescem aquelas voltadas

aos Estados Unidos, que não havia sido atingido pelas tarifas protecionistas colocadas sobre a

exportação dos produtos brasileiros (SODRÉ, 1978, p. 92-93). Por fim, o café traz saldos po-

sitivos à balança brasileira. No geral, se mantém a importação de produtos de consumo direto,

e Sodré atribui a isso a continuidade do sistema colonial, cuja estrutura de dependência nos

mantinha grande a distância de uma verdadeira independência econômica e autonomia políti-

ca que estávamos submetidos (SODRÉ, 1978, p. 94-95).
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Nos anos que se sucederam, a sociedade brasileira teve de lidar com os impactos da

Primeira Guerra Mundial, que acarretou, entre outras coisas, um surto industrial, diante da ne-

cessidade de ampliar rapidamente o mercado interno para produzir elementos básicos outrora

importados ao país, crise na exportação do café, principal produto da economia nacional no

período e aceleração do processo inflacionário, que corroeu a pequena burguesia e empobre-

ceu os trabalhadores. Nesse cenário, Sodré (1978, p. 58) caracteriza a organização social em

dois grandes grupos de oposição: o primeiro, formado pela classe trabalhadora, a burguesia

nacional e a pequena burguesia, e o outro, pela grande burguesia, proprietários de terra e seto-

res imperialistas. O autor evidencia então sua compreensão de que a grande burguesia respon-

dia aos interesses do imperialismo, e a relação entre ambos era bastante próxima. E indica, em

Introdução à revolução brasileira, o surgimento da classe operária com o desenvolvimento

dos centros urbanos e com a vinda dos imigrantes no pós-Primeira Guerra. Com a acentuação

da dicotomia entre campo e cidade, o operário não participa da vida pública e sobrevive das

“sobras que a agricultura atira às cidades” (SODRÉ, 1990, p. 53). Mas é com a passagem dos

anos mediante o crescimento das cidades e do modo de produção industrial que a classe traba-

lhadora urbana passa a adquirir consciência política e a exigir participação na vida pública. A

Revolução de Outubro foi uma condicionante externa e a industrialização uma forte influência

interna para a evolução política da classe. Os anos de 1920 trazem ao país o abandono das li-

nhas anarquistas herdadas dos imigrantes e possibilita o acesso traduzido a escritos marxistas,

mesmo que ainda muito próximos do positivismo, mas produz nos trabalhadores a consciência

da necessidade de um partido de classe (MORAES, 1995, p. 55-56). O cenário era de cresci-

mento das reivindicações por melhores condições de vida e trabalho da classe trabalhadora e

por maior participação na vida política, compreendendo a formação de um proletariado ativo

e se organizando em seus ambientes de trabalho.

Conforme já indicado como influência sobre o pensamento de Sodré, o tenentismo

constituiu um dos movimentos sociais mais relevantes dessa fase histórica e incidiu sobre a

política nacional. Quanto aos influxos desse movimento em particular, Cannone (2019, p. 32)

revela a semelhança da interpretação de Sodré com a de Virgínio Santa Rosa, pensador e po-

lítico brasileiro, ao intepretarem ambos o tenentismo enquanto um movimento de tentativa de

ascensão da burguesia nacional a partir da luta armada contra a dominação política e econômi-

ca dos latifundiários e das oligarquias, e representado pela união de grupos liberais democra-

tas e militares dos setores médios da sociedade. Próximo a isso, é possível apreendermos o

movimento como uma visão social de mundo generosa e, de certa forma, utópica, à medida

em que esses jovens militares acreditavam que, pela esfera da mediação política (ou seja, a

transformação das instituições), poderiam mudar o país (CUNHA, 2014, p. 82-83). O movi-

mento era de linha social democrata e almejava um capitalismo moderado, cuja maior barreira



era o latifúndio. Ele foi responsável por desenvolver para Sodré o conceito de nacionalismo,

sobre o qual procura ressaltar em seus espaços a importância de romper com a falsa dicotomia

entre nacionalismo e comunismo, reforçada pela ala conservadora da sociedade e do Exército.

Mário Pedrosa afirma que a consolidação do capitalismo no Brasil indica que este se

deu a partir da abolição da escravidão, simbolizando apenas uma modificação na forma da

acumulação primitiva, e não no conteúdo (DI CARLO, 2013, p. 50). Tal análise encontra-se

com a de Sodré na medida em que afirmam ambos ter sido a abolição uma necessidade do ca-

pital, pois passou a representar retrocesso à produção e que, com ela, apenas as condições de

trabalho foram alteradas, tendo as relações de classe permanecido as mesmas. Quanto à orga-

nização social, Pedrosa afirma que as relações mantiveram-se baseadas na propriedade de ter-

ras e que seguido do proprietário estavam a burguesia urbana e o trabalhador assalariado, gru-

po composto em grande parte por imigrantes. Pedrosa atribui ainda grande relevância à parti-

cipação progressista da burguesia cafeeira no processo de abolição e de reivindicação da Re-

pública mediante o clamor por um novo modelo de Estado que atendesse seus interesses pro-

dutivos e políticos (DI CARLO, 2013, p. 51)

Tanto Mário Pedrosa quanto Werneck Sodré estudam a influência dos países estrangei-

ros nos processos e modelos que se desenvolveram em nossas terras. Preocupam-se a todo

momento em trazer uma discussão que compreenda o Brasil como resultado de uma rede de

relações estrangeiras de dominação econômica e política e vão, ao longo de suas produções,

desenvolvendo suas compreensões sobre imperialismo. Pedrosa (ABRAMO; KAREPOVS,

1987, p. 69-72) acrescenta ainda o entendimento da abolição como uma necessidade do capi-

tal mediante a penetração do imperialismo na economia brasileira, porque o desenvolvimento

das forças produtivas industriais no Brasil e as novas relações de comércio e produção atraí-

ram o interesse do mercado mundial, que teria agora novas chances de adentrar o mercado la-

tino-americano. Parte da ampliação dessa relação do Brasil com demais países estrangeiros re-

vela-se, de acordo com Sodré, diante das injeções de capital nesse período de desenvolvimen-

to dos centros urbanos e forças produtivas, e do trabalho assalariado e expansão do comércio.

Isso se expressou através de políticas de empréstimos com a inserção de empresas em servi-

ços públicos brasileiros, identificado por Pedrosa quando o autor descreve o crescimento da

dívida hipotecária e do sistema de crédito. Com a abertura da economia nacional ao mercado

mundial, potências como a Inglaterra investiram fortemente a aplicação de seus capitais à ex-

ploração das riquezas do país.

A necessidade colocada de desenvolvimento do mercado interno exigia como condição

fundamental um Estado forte e centralizado, que equilibrasse a variedade regional de produtos

e interesses das frações da burguesia. Para compreender o processo e as relações no Brasil do

século XX, Mário Pedrosa, em Esboço,  retoma à memória a sustentação da base capitalista
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nacional: sistema de crédito, crescimento da dívida hipotecária, comércios nos portos de ex-

portação e mão de obra imigrante (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, p. 72). Elementos que

mantinham a estrutura colonial da economia brasileira, de dependência direta dos países im-

perialistas, impediam o desenvolvimento de uma economia nacional emancipada, que deveria

se basear no crescimento do mercado interno, e intensificava a oposição política entre a bur-

guesia e o imperialismo. Uma burguesia enfraquecida pela constância do embate externo e

pelo surgimento gradual e crescente de uma oposição interna entre suas frações, simbolizado

pelas burguesias cafeeira paulista e a mineira aliada à gaúcha, que disputavam o poder execu-

tivo no país. De um lado, a burguesia paulista clama pela centralização do poder a fim de he-

gemonizar a política brasileira e, de outro, reivindica-se o modelo federativo, de modo a man-

ter uma autonomia política entre os estados (DI CARLO, 2013, p. 59-60). Na análise de Pe-

drosa, o liberalismo que se instalou e se desenvolveu no Brasil exigia centralização, mas a for-

mação histórica regionalizada do país o direcionava a outro formato, que permitisse cada vez

maior  participação dos estados na política,  no sentido de uma unidade nacional.  De todo

modo, a fragmentação da burguesia no Brasil é, de acordo com ele, histórica – resultante de

um processo que especializou cada estado em um tipo diferente de produção (ABRAMO;

KAREPOVS, 1987, p. 79-80) -, e em 1930 a oposição interna entre as frações dessa classe al-

cançou seu auge e culminou em um movimento armado liderado por Minas Gerais, Paraíba e

Rio Grande do Sul na disputa do poder político que impediu a posse do presidente eleito indi-

cado pela burguesia paulista, Júlio Prestes, pôs fim à República Velha e deu início ao governo

provisório de Getúlio Vargas. Por outro lado, Nelson Werneck Sodré (1979, p. 53) observa

essa revolução como o momento pioneiro da classe média à frente dos movimentos de insatis-

fação política, quando as oligarquias sentem-se ameaçadas pelas ações dos tenentes e pela re-

belião paulista de 1924. Após a revolução, Pedrosa reflete a respeito de o resultado dessa con-

tradição ter sido o fortalecimento da centralização política, considerando que o interesse cen-

tral da burguesia mineira, protagonista do processo, era de alterar o formato do poder político

pelo modelo de federações. A revolução ampliou em larga medida o poder do Estado, que

cada vez exercia maior controle sobre as forças produtivas regionais e de todo o país, contexto

responsável também por gerar ao Estado maiores ferramentas de exploração das classes subal-

ternas (DI CARLO, 2013, p. 65).

Antes de seguir com as análises de Pedrosa perante esse cenário, é importante recupe-

rar com maior atenção os elementos que Sodré pontuou em sua leitura. Daniela Conte (2010)

aponta: o contexto dos anos que sucedem a década de 1920 no Brasil se dá sob os moldes do

imperialismo, que transforma as condições políticas e econômicas dos países subdesenvolvi-

dos a partir de um “processo de fusão entre capital produtivo e capital financeiro”, onde o sis-

tema produtivo busca “novos investimentos em novas matérias-primas, novos mercados con-



sumidores e novas matrizes produtivas, além da reestruturação da organização do trabalho nas

linhas de produção das fábricas (fordismo)”. (p. 99-100) É esse o processo que dá impulso à

revolução burguesa de 1930 que reconfigurou o sistema político do país mas, mesmo sob o

cenário da nova fase do capitalismo, manteve a natureza colonial da produção brasileira. Essa

reconfiguração consistiu em alguns avanços democráticos, mas que nada tiveram de interesse

a popularização da política ou a concessão de espaços ao proletariado e pelo contrário, busca-

va romper com a oligarquização da política brasileira e promover maior participação da bur-

guesia nas decisões políticas e econômicas do país.

A revolução de 1930, que correspondeu a um novo impulso da burguesia brasileira
para ampliar sua participação no poder, com apoio da pequena burguesia, criou um
sistema eleitoral diferente, tornando o voto secreto, extensivo às mulheres e apurado
por aparelho especial, uma justiça específica. Manteve, entretanto, a exclusão dos
analfabetos, isto é, dos elementos que não tinham, por condições de classe, acesso à
cultura. A classe dominante não lhes permitia esse acesso e punia-os por isso. (SO-
DRÉ, 1978, p. 218)

E é no que se segue que o autor demonstra mais uma vez sua crença na democratiza-

ção promovida pela burguesia como fator que auxiliaria a classe média e a classe operária a

conquistar mais avanços; não enxergava grandes barreiras entre os interesses da burguesia na-

cional, da pequena burguesia e do proletariado, já que a burguesia havia reconfigurado o regi-

me político do país e havia agora “um operariado numeroso, dotado do mínimo de organiza-

ção,  e  uma pequena burguesia  cada vez mais  interessada pelo problema político”  (Sodré,

1978, p. 219). Todas as transformações políticas e sociais que decorreram do movimento re-

volucionário burguês e modificaram o regime vigente, embora mantendo a estrutura que exi-

gia o capital, representaram, para Sodré, o início de um período delimitado como Revolução

Brasileira.

As contribuições de Pedrosa alegam que a história da burguesia brasileira não a for-

mou enquanto classe, e essa passa a se enxergar como tal só ao sentir a movimentação dos tra-

balhadores e as possibilidades de revolução social:

Na apreciação de Pedrosa e Xavier, as diversas frações burguesas não possuíam tra-
dições políticas congêneres. O isolamento entre a burguesia cafeeira e as demais ge-
rou uma consciência de classe incapaz de levar em conta seus interesses em comum.
(…) não criaram um elo em comum entre as frações burguesas em razão de seu cará-
ter particularista. (…) A consciência de classe surgiu tardiamente, quando a burgue-
sia passou a temer a revolução social. No plano externo, por causa da vitória dos
bolcheviques em 1917, na Rússia. No plano interno, em função do crescimento do
proletariado  acompanhado  de  uma  insipiente  organização  sindical  e,  a  partir  de
1922, partidária, com o surgimento do Partido Comunista do Brasil. (DI CARLO,
2013, p. 60)

Sua fragmentação histórica a manteve enfraquecida e, para garantir o controle do Estado, pos-

teriormente aliou-se às forças imperialistas. Ao discorrer sobre esse cenário e as relações de
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classe, Pedrosa parece indicar uma potencialidade nacionalista da burguesia, cujo interesse se-

ria o desenvolvimento dos meios e das forças produtivas nacionais, além de um país de auto-

nomia política e econômica, e independente do poderio imperialista. Parece conferir a ela uma

essência nacionalista que somente é desvirtuada de seu caminho natural em decorrência das

necessidades resultantes de um país que carregará eternamente resquícios da colonização e

que, por isso, é obrigada a aliar-se ao imperialismo. Mas, retomando a análise do autor, as li-

nhas finais das consequências políticas da revolução de 1930, do contexto externo e do gover-

no de Getúlio Vargas foram o estabelecimento de uma unidade antes inexistente entre a bur-

guesia – mesmo que isso não tenha significado dissociação dos laços de dependência do im-

perialismo -, uma “frente única das frações burguesas”, que tinha como objetivo sufocar e re-

primir organizações sociais, movimentos populares e quaisquer mobilizações que indicassem

possibilidades de uma revolução social (DI CARLO, 2013, p. 68).

Fato é, para Pedrosa, que o imperialismo endividava o país e impedia a escalada do

mercado interno, mas a queda brusca na exportação do café que repercutiu por conta da crise

de 1929, estimulou a criação de um mercado nacional variado, que produzisse insumos bási-

cos à população, outrora importados, reduzindo também o monopólio da indústria cafeeira. A

compreensão quanto ao estreitamento dos laços entre burguesia e imperialismo pode ficar em-

baçada ao alegarmos crescimento do mercado interno e diversificação da produção nacional,

mas vale destacar que esse quadro só se fez uma realidade enquanto durou a Segunda Grande

Guerra. Pedrosa contextualiza esse momento histórico de breve atenuação de nossa dependên-

cia externa direta ao afirmar que logo no início do Estado Novo, o monopólio do câmbio e as

relações que mantínhamos com a Alemanha incomodavam os Estados Unidos (EUA), que dis-

putavam o comércio e a política do Brasil. Para combater as taxas de câmbio, os EUA aumen-

taram o crédito no Brasil em 1939 e, para se sobrepor às alianças realizadas com a Alemanha,

passou a investir no desenvolvimento da indústria brasileira e seus recursos, criando raízes na

economia brasileira sob a forma da associação entre capital privado e capital estatal. Durante

a guerra, Vargas identificou possibilidade de barganha com ambos os países, em razão, entre

outros, da reordenação da economia do Estado decorrente da guerra. O autor afirma que isso

revela os “laços insolúveis da burguesia industrial com o capital financeiro internacional” (DI

CARLO, 2014, p. 92-94) e a formação de um nacionalismo como objetivo limitado e “calcado

na negociação com o imperialismo”. Com o fim da guerra, os EUA precisam administrar a

Guerra da Coreia e impedir o avanço do socialismo na Ásia. A América Latina fica esquecida

até 1959, quando se evidencia no cenário mundial a Revolução Cubana. Para Pedrosa, a rela-

ção entre capital privado e capital estatal não era só uma condicionante da guerra, mas do

novo imperialismo, um imperialismo que fundia o capital privado ao capital estatal, inclusive,

podendo  determinar  aos  países  latino-americanos  reformas  estruturantes,  como a  reforma



agrária, a fim de romper com a hegemonia burguesa agrária e submetê-la, assim como todas

as riquezas do país, ao capital privado dos EUA (DI CARLO, 2013, p. 86-87).

Com o fim da guerra e a impossibilidade de continuar barganhando, o país passou por

grandes modificações no campo do comércio e da indústria, com dificuldades de conduzir a

industrialização e equilibrar a balança comercial, problemas que se aprofundaram nos anos 50

e tiveram continuidade no governo de Juscelino Kubitschek. Os vínculos entre a burguesia na-

cional e o imperialismo voltam a se fortalecer mutuamente. 
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4 DO PÓS-REVOLUÇÃO BURGUESA AO GOLPE DE 1964

Neste capítulo começam a saltar aos olhos do leitor as semelhanças e diferenças entre

as análises dos autores e a se encaminhar para o adensamento a análise de suas considerações

quanto à possibilidade de uma revolução brasileira. Embora o conteúdo da revolução brasilei-

ra de acordo com os autores vá mostrar-se apenas no capítulo seguinte e último, é este o que

traz os elementos centrais ao debate complementando o que se compôs em suas elaborações

sobre formação nacional.

Na análise de Pedrosa, o autor observa que a burguesia gaúcha não tardou em estimu-

lar o mercado interno em prol da “unidade da pátria” e de um “nacionalismo econômico”,

compreendendo que o capitalismo no Brasil era determinado não só pela conjuntura nacional,

como também pela dinâmica externa e a estreita relação de dependência do país com a econo-

mia mundial imperialista. (DI CARLO, 2013, p. 66) Para atravessar o Brasil pós-1930, a Liga

Comunista, à qual pertencia Pedrosa, indicava a necessidade de se fazer oposição à política da

burguesia se apropriando de suas instituições e ferramentas de dominação política. Por isso,

estimularam a disputa pelo Parlamento e pela organização da Constituinte, com o objetivo de

propagandear sua linha política ao proletariado a partir dos meios da própria burguesia, e re-

velar a ele a possibilidade de um projeto alternativo de política e de sociedade (FERREIRA,

2005, p. 29). Para tanto, cobraram do PCB o apoio pela disputa das instituições burguesas e o

posicionamento pela unidade nacional, a fim de assegurar o desenvolvimento das forças pro-

dutivas nacionais e libertar-se das forças imperialistas (FERREIRA, 2005, p. 30). A defesa

dessa proposta correspondia à enorme preocupação dos trotskistas com as liberdades demo-

cráticas, principal instrumento, para eles, de disputa das consciências dos trabalhadores. A

Liga Comunista observava que a burguesia concentrava seu interesse em outras instituições

do Estado que não o Parlamento, àquelas mais dotadas de poder administrativo e dominação

direta. Por isso, o Parlamento resumia-se a uma instituição de interesse burguês secundário,

que, por essa razão, precisava ser apropriada pelos trabalhadores e, a partir disso, concederia

maior espaço à política e à propaganda proletárias. A derrocada do regime burguês destruiria

também os seus aparelhos de dominação, mas estes, por sua vez, não deixariam de existir se

ainda preponderasse o sistema de exploração capitalista (DI CARLO, 2013, p. 72). De acordo

com essa lógica, de nada contribuiria a tentativa de boicote ou destruição das instituições

como o Parlamento, se o regime burguês permanecesse estabelecido, e a disputa da consciên-

cia e a convocação da classe para a destruição desse sistema precisaria então, necessariamen-

te, passar pela apropriação do Parlamento pelos trabalhadores;

É para o esclarecimento dessas consciências [das camadas de trabalhadores que não
creem nas próprias forças] que o partido do proletariado revolucionário deve entrar



nas eleições e na luta dos partidos no parlamento burguês. É para neutralizar a in-
fluência da burguesia sobre essas camadas retardatárias da população trabalhadora,
separando-as da colaboração com a burguesia, aproximando-as da compreensão de
que só uma revolução proletária vitoriosa lhes dará satisfação aos objetivos econô-
micos. (…) A questão das palavras de ordem democráticas não é, para os comunis-
tas, uma questão formal, antes a sua utilização pelo Partido do Proletariado resulta
de uma análise justa de uma etapa bem determinada da evolução da sociedade bur-
guesa nos diferentes países. (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, p. 102-103)

A Liga Comunista Internacionalista criticava as atribuições que o PCB fazia aos colo-

nos e considerava a condição de trabalho destes “semi-escravizada”, subjugados às ações e in-

teresses  dos  fazendeiros,  e  não  de proprietários.  Além disso,  compreendia  o campesinato

como parte integrante da pequena burguesia, mas indicava que o grupo social predominante

no país era do trabalhador rural assalariado. Diante da compreensão de que cabia somente ao

proletariado a transformação social democrática, a Liga não considerava a viabilidade de uma

revolução democrática em aliança com a burguesia industrial e a pequena burguesia (FER-

REIRA, 2005, p. 21-22). Não é incoerente a interpretação adotada pela Liga se retomarmos à

memória que sua intenção era resgatar contribuições dos quatro primeiros Congressos da In-

ternacional Comunista10.

O modelo de dominação política que se estabeleceu no Brasil nos anos seguintes à re-

volução burguesa de 30 teve de lidar com as heranças do movimento, e Getúlio Vargas deu

prosseguimento a uma política de Estado que buscava manter sob controle possíveis novas

mobilizações.  É a  partir  desse entendimento que Pedrosa aponta a  política daqueles  anos

como sustentada por um “bonapartismo” getulista.

O conceito foi usado por Pedrosa no ensaio redigido com Lívio Xavier ao eles intuí-
rem que o bonapartismo se apresentava como o caminho de menor resistência para
as classes burguesas solucionarem o impasse no qual se viram enredadas durante a
crise política instaurada em razão da sucessão presidencial de Washington Luís. Por
desenvolver a ideia de que as classes proletárias são desmobilizadas por causa da
configuração burocratizada e centralizada do Estado para manter a coesão social e a
unidade política do capitalismo, o bonapartismo mostrou-se apropriado para Pedrosa
e Xavier, dadas a conjuntura política que antecedeu a revolução de 1930 e a estrutu-
ra econômico-social do país, por eles compreenderem que o caminho de menor re-
sistência para Vargas era assumir o Estado e tornar a dominação burguesa exitosa in-
tegrando as demais classes no âmbito de seu domínio. (DI CARLO, 2013, p. 13)

Como consequência dessa compreensão, na ação política, a Oposição de Esquerda for-

talecia a reivindicação das liberdades democráticas e retomava a tese da Frente Única, cujo in-

tuito deveria ser formar uma ampla oposição ao bonapartismo de Getúlio Vargas e às ações in-

tegralistas que vinham tomando espaço no cenário brasileiro. Como já dito, os trotskistas bus-

cavam recuperar propostas e discussões dos quatro primeiros congressos da Internacional Co-

10“A Liga Comunista lutará sem desfalecimentos por uma linha política revolucionária justa do partido do prole-
tariado, defenderá intransigentemente as resoluções adotadas nos quatro primeiros congressos da IC e reivindica-
rá o estabelecimento do regime de democracia interna no Partido Comunista, para a discussão dos mais sérios
problemas do movimento operário”.(ABRAMO, F.; KAREPOVS, D., 1987, p.94 apud Ferreira, 2005, p. p.21).
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munista, que debateram, entre outros, sobre a tática da frente única desde seu III Congresso

(1921) e no IV, onde finalmente aprovou a formação de uma Frente Única dos Trabalhadores,

que indicava que  “sob impacto do ataque capitalista em curso, uma espontânea demanda pela

unidade despertou entre os trabalhadores, que literalmente não pode ser contida” e que obser-

vava a retomada da emergência da confiança da classe trabalhadora na vanguarda comunista,

“uma vez que mesmo entre as camadas mais atrasadas dos trabalhadores há aqueles que per-

ceberam a futilidade das esperanças reformistas e compreenderam que sem luta não há salva-

ção do banditismo capitalista”11. Essa frente foi se desfazendo ao longo da enorme recessão

econômica e crise política que se constituiu a partir dos anos 30 e mediante a teoria do tercei-

ro período, disseminada pela IC (DI CARLO, 2013, p. 76). Mas a discussão a respeito da ne-

cessidade dessa tática voltou a ser latente entre alguns grupos comunistas (principalmente

trotskistas) com o avanço do imperialismo e do fascismo no Brasil e no mundo e, em 1933,

formou-se a Frente Única Antifascista. A Liga Comunista publicou um Manifesto12 que con-

clamava o povo do Brasil para a formação da frente e evidenciava seus meios e objetivos. Se-

gundo ele, a frente seria formada pela unidade do “proletariado, principal força da população

brasileira”, “trabalhadores de todas as profissões e nacionalidades, que na indústria, no comér-

cio e na lavoura, constituem o dínamo propulsor da economia nacional”, “marinheiros, solda-

dos e oficiais inferiores”, “estudantes, jornalistas, escritores e poetas (…), intelectuais que não

se vendem nem se corrompem”, “industriais, lavradores e comerciantes pobres” e “as cama-

das intermediárias da sociedade” e sustentar-se mediante os princípios básicos elencados a se-

guir:

a) combate às ideias, ao desenvolvimento e à ação do fascismo;
b) luta pela mais ampla liberdade de pensamento, reunião, associação e imprensa;
c) reivindicação da garantia do ensino leigo e da separação de Igreja e Estado;
d) formação de um bloco único de ação contra o fascismo.

O que de fato se consolidou na ação dos comunistas no Brasil dos anos 30, foi a for-

mação da Aliança Nacional Libertadora, frente organizada majoritariamente por tenentes. O

11 Sobre a Frente Única dos Trabalhadores, pelo Comitê Executivo da Internacional Comunista. Traduzido por
Bruno Santana e Gabriel  Landi Fazzio.   https://lavrapalavra.com/2019/05/01/sobre-a-frente-unica-dos-trabalha  -  
dore  s/  .   A política de Frente Única foi uma tática formulada pela Internacional Comunista nos anos 1920 e tinha
como objetivo prioritário promover a unidade do movimento operário e impedir a fragmentação que vinha se
constituindo em seu seio, através do combate à socialdemocracia. Como indicado, ela se dissolve logo após a
formulação da “teoria do terceiro período”. Mediante a vitória de Stálin nas disputas pela direção do PCUS e o
avanço do fascismo no mundo já tendo obtido êxito na Alemanha e na Itália (a primeira sendo o principal país de
organização da Internacional Comunista), o VII Congresso da IC, através da aprovação da tese de Georgi Dimi-
trov, estabelece a política de Frentes Amplas (de objetivo e composição distintos da frente única), baseadas na
construção de alianças programáticas com a socialdemocracia e constituição de frentes políticas e organizativas
que tivessem em vista o combate ao fascismo.
12 Manifesto da Frente Única Antifascista ao Povo do Brasil (14 de julho de 1933). Publicado originalmente em
O  Socialista,  16/07/33.  Transcrição  e  html:  Fernando  A.  S.  Araújo.  marxists.org/portugues/tematica/
1933/07/14.htm

https://lavrapalavra.com/2019/05/01/sobre-a-frente-unica-dos-trabalhadores/
https://lavrapalavra.com/2019/05/01/sobre-a-frente-unica-dos-trabalhadores/
https://lavrapalavra.com/2019/05/01/sobre-a-frente-unica-dos-trabalhadores/


PCB não aderiu efetivamente à organização da frente, mas passou a apoiá-la dedicando-lhe

poucos braços militantes. A rearticulação de uma frente única puxada pelo PC vai se dar nova-

mente nos anos 50, em forte oposição ao imperialismo norte-americano.

Ao mesmo ano que consta a publicação do Manifesto da Frente Única Antifascista ao

Povo do Brasil, foi redigido também o Projeto de Teses sobre a Assembleia Constituinte, do-

cumento da Liga Comunista que ressaltava as oposições que fazia às posturas que vinham

sendo adotadas pela IC e, dentre elas, criticava veementemente a recusa do PC em endossar o

chamado pela Constituinte, que afirmava não ser esse o desejo da massa brasileira. O equívo-

co central, no entanto, estaria, segundo os trotskistas, na teoria disseminada pela IC, que ao

adotar a tese do “social fascismo”, afastou o PCB da massa da população e abriu caminho

para o avanço do fascismo. Um erro teórico resultante do stalinismo que teria sido responsá-

vel pelas incoerências nas análises dos comunistas brasileiros do PCB sobre as liberdades de-

mocráticas, atribuindo a elas menor peso político do que o momento exigia e resultando em

formulações táticas falhas dos comunistas no Brasil. (DI CARLO, 2013, p. 75-76). No reforço

da necessidade de apropriação das instituições burguesas pelo proletariado, Di Carlo indica

que a “experiência de Pedrosa lhe tinha ensinado que o boicote às instituições democráticas

da burguesia pelos comunistas alemães levou água ao moinho do nazismo” (p. 75) para reve-

lar que os oposicionistas exigiam com grande preocupação que os comunistas do PC abraças-

sem essa linha. A solução, para a Oposição de Esquerda resumia-se, portanto, na ação dos tra-

balhadores imersos no meio institucional, concomitante à ação revolucionária, através da or-

ganização da classe nos diversos formatos de luta, sejam eles nos sindicatos, nas greves ou

outros.

A configuração da produção nacional se altera significativamente e adquire um impul-

so de desenvolvimento no suceder de três grandes momentos da história mundial, que balan-

çaram a estrutura produtiva nacional e internacional, conforme nos revela Sodré: a Primeira e

a Segunda Guerras Mundiais e a crise de 1929, foram responsáveis pelo remanejamento do

setor produtivo no Brasil, períodos em que se viu de perto a imediata necessidade de retomar

o investimento em outros setores e iniciar novos modelos e áreas de exploração, de modo a re-

figurar o leque de campos produtivos da economia brasileira. Foram esses três momentos his-

tóricos, momentos onde a pressão externa se fez fortemente presente no Brasil, que geraram

no país o impulso necessário para ampliar a variedade de produtos produzidos e comercializa-

dos para a própria população a partir de uma crescente redução das importações  (SODRÉ,

1978, p. 177). Após a crise de 1929 e a Revolução Burguesa em 1930, o autor notifica o cres-

cimento da indústria nacional em decorrência da drástica redução nos interesses e investimen-

tos estrangeiros na produção agrária brasileira, resultante da crise financeira nos países estran-

geiros e do protecionismo instaurado sobre os nossos produtos (CONTE, 2010, p.103).
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Para Sodré, a revolução de 1930 dá início à revolução brasileira de caráter burguês, em

que a alteração na composição social se estabelece com a aproximação entre uma parte da

classe dominante, responsável pelo “governo de três estados”, e a classe média – que segundo

Sodré, pertence também à  burguesia nacional -, principalmente pela contribuição tenentista

(SODRÉ, 1978, p. 176). Com a ascensão de Getúlio Vargas e o estabelecimento do governo

provisório, a classe dominante continua sendo composta pelos senhores territoriais, mas já

sem condições para se sustentar sozinha no poder, associando-se por isso cada vez mais ao

grande capital – passa de um cenário onde as forças econômicas e políticas estavam direta-

mente atreladas à relação entre classe dominante e metrópole, para a manutenção dessa rela-

ção agora com as forças externas que pleiteavam o mercado brasileiro - e precisando dividir a

concretização de seus interesses com os da classe média, que vinha crescendo rapidamente em

número e em poder político. A disputa da classe dominante pelos mecanismos de controle do

jogo do mercado externo, ou seja, tudo aquilo que regula, no país, as trocas de mercadorias e

de movimentação de capitais, acentuou as contradições do mercado interno, que precisava li-

dar com os cada vez mais apertados vínculos de dependência dos países estrangeiros (SO-

DRÉ, 1978, p. 178-179).

É diante desse cenário que, de acordo com Sodré, urge o nacionalismo no Brasil, um

dos elementos centrais no pensamento do autor e no desenvolvimento de sua noção sobre as

possibilidades de uma revolução brasileira. Bastante inserido nas discussões presentes entre

os intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), o desenvolvimento do país

contava com a seguinte definição: 

(…) processo de acumulação do capital, incorporação de progresso técnico e eleva-
ção dos padrões de vida da população de um país, que se inicia com uma revolução
capitalista e nacional; é o processo de crescimento sustentado de renda dos habitan-
tes de um país sob a liderança estratégica do Estado nacional e tendo como princi-
pais atores os empresários nacionais. O desenvolvimento é nacional porque se reali-
za nos quadros de cada Estado nacional, sob a égide de instituições definidas e ga-
rantidas pelo Estado. (BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 57-58 apud CONTE, 2010, p.
38)

O desenvolvimento então precisava ser sustentado por um nacionalismo de massas, o

qual, em  Introdução à Revolução Brasileira, ele reforça a necessidade de ser antagônico a

tudo aquilo que dava vida aos resquícios do passado colonial e às forças econômicas externas

que impedem o desenvolvimento do país, fator que remete à densidade do anti-imperialismo

presente em suas reflexões. Precisava também, evidentemente, discutir os problemas nacio-

nais e de apoio popular, representando o ideal democrático. Assim sendo, e de “teor apaixona-

do”, seu conteúdo seria libertador. (SODRÉ, 1978, p. 180) É fácil notar então a influência do

pensamento tenentista no autor, na busca apaixonada por um novo Brasil dentro da ordem,



que refletiu em muitas compreensões de Sodré sobre a realidade brasileira. Mas uma paixão,

segundo ele, que surge de necessidades concretas e vive da prática, cujo objetivo central deve-

ria ser o de “conjugar interesses de classe e reduzí-los a um denominador em comum”, supe-

rando a contradição entre burguesia nacional e classe trabalhadora (SODRÉ, 1978, p. 181).

A ideia de desenvolvimento sustentada pela compreensão de que há necessidade de su-

perar a contradição entre arcaico e moderno e de substituir o antigo pelo novo esteve presente

centralmente nas teses do III e IV Congressos do PCB, assim como nas análises realizadas pe-

los intelectuais do ISEB e no pensamento político de Sodré, que reconhece na industrialização

a equivalência direta ao desenvolvimento do país. A preponderância dessa lógica esteve tam-

bém em evidência nos períodos que se seguiram na América Latina, sob um discurso naciona-

lista e uma política populista, sustentados pela promoção da substituição de importações, reor-

ganização da produção, redistribuição da riqueza e dinamização do mercado interno (CONTE,

2010, p. 29). O que constitui o velho e o novo e no que consiste a interpretação otimista e re-

volucionária de Sodré, está elucidado em Introdução à Revolução Brasileira

E o que é o novo? Nova é a composição social que inclui uma burguesia capaz de re-
alizar-se como classe e começa a compreender que a sua oportunidade é agora ou
nunca, e que apresenta a classe média atenta e ideologicamente receptiva, pela maior
parte de seus elementos, ao clamor que se levanta do fundo da história no sentido de
que nos organizemos para a tarefa que nos cabe realizar, e uma classe trabalhadora
que adquiriu consciência política e se mobiliza, a fim de partilhar do empreendimen-
to nacional, vendo nele a abertura de perspectivas ao seu papel histórico. Novo é,
pois, o povo. Nada ocorrerá mais sem a sua participação. Nova é a indústria nacio-
nal, superada a etapa de bens de consumo e inciada a de bens de produção, limitada
embora pelo atraso na capacidade aquisitiva do mercado interno e onerada por uma
política de obstáculos e de dúvidas. Volta Redonda é o novo que altera a paisagem
brasileira e a Petrobrás é o novo que afirma a nossa capacidade de realização sem in-
terferências. Novo, em suma, é o Nacionalismo, que corresponde ao que nos impul-
siona para a frente e rompe com o que nos entrava e entorpece.
Entre o novo e o velho, a escolha não é difícil. Entre o passado e o futuro, a dúvida
não existe. Nós escolhemos o futuro. Não pretendemos “perder o fio da história”.
(1978, p. 182-183)

O início da formulação dessas interpretações se deu com o VI Congresso da IC – en-

contro esse que pautou, pela primeira vez com alguma profundidade, o tema da América Lati-

na e as estratégias a serem adotadas pelos Partidos Comunistas locais – e o III Congresso do

PCB, realizado nos últimos meses de 1928 e início de 1929 e interpretaram, por mais de uma

década, a submissão à dominação estrangeira, resquícios do feudalismo e pré-capitalismo nos

países coloniais, e que essas condições deveriam corresponder a uma revolução democrático-

burguesa onde, para acabar com os recursos políticos, sociais e econômicos utilizados pelos

países estrangeiros para reduzir toda a economia nacional à sustentação das grandes potências

capitalistas através da exploração da terra e dos trabalhadores, seria necessária uma unidade

nacional que tivesse como objetivo o combate ao imperialismo. O desenvolvimento autônomo
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das colônias não seria possível se ainda submetidas às correntes do imperialismo, e a Interna-

cional Comunista orientava que os comunistas dos países colonizados se mobilizassem contra

o imperialismo e o regime feudal, mesmo que este estivesse sob direção da pequena burguesia

(ANTUNES, 1995, p. 16-23).

De todo modo, as análises da IC não foram aceitas passivamente pelos representantes

latino-americanos, que questionaram a legitimidade e viabilidade concreta de uma revolução

democrático-burguesa (apesar de dar cabo à política de alianças com a burguesia nacional), a

se considerar as relações de dependência estabelecidas nesses países, e até mesmo a atribuição

que ligava o latifúndio automaticamente ao feudalismo. (ANTUNES, 1995, p. 25) Apontaram,

ainda, a urgente necessidade de se observar a relação das classes e da produção no campo com

maior atenção. Buscando romper com a irresponsável reprodução das interpretações sobre os

países colonizados no Oriente à dos países colonizados no Ocidente, que havia sido formulada

já no II Congresso da IC, esses representantes conceberam os latifundiários enquanto uma fra-

ção da burguesia e reforçaram a necessidade de alianças com os camponeses e com a pequena

burguesia. E como nos evidencia Antunes 

Frente ao real desconhecimento das particularidades do mundo latino-americano, [o
VI Congresso da IC] recusava concretamente uma política de alianças com a peque-
na burguesia; não se dava a necessária ênfase à aliança com o campesinato e não se
operava uma nítida distinção entre os países asiáticos e os da América Latina, entre
os países “coloniais e semicoloniais” e os “dependentes”(1995, p. 26)

Não foi o primeiro momento que os comunistas brasileiros insistiam na aliança com a

pequena burguesia, mas a IC continuou a condenar essa política, que consistia em uma “revo-

lução democrático-pequeno-burguesa”, cujos principais militantes a formularem e defenderem

a tese foram Astrojildo Pereira e Octávio Brandão; as resoluções do III Congresso do PCB fo-

ram duramente criticadas pela IC por expressar “submissão à pequena burguesia” (ANTU-

NES, 1995, p. 31). Os comunistas do PCB foram, portanto, gradualmente se distanciando dos

tenentes e de toda a classe da pequena burguesia que correspondia àqueles setores da socieda-

de que não pertencessem à burguesia industrial, burguesia agrária, proletariado ou campesina-

to (FERREIRA, 2005, p. 20). É importante ressaltar que as críticas da IC aos militantes do PC

no Brasil condenaram suas formulações sem sequer levantar para si um questionamento quan-

to às leituras dos comunistas brasileiros corresponderem tão distintamente às da IC, tendo esta

desconsiderado vários dos apontamentos dos representantes latino-americanos no Congresso e

não se atentado com maior sensibilidade às particularidades desses países, fator que certamen-

te dificultou a análise e ação política dos militantes do PCB.

A esse respeito, é importante recuperarmos o conceito de povo em Sodré, que veio a

ser formulado alguns anos mais tarde e que vai criar as conexões necessárias para entender o



pensamento do autor quanto ao papel e o potencial revolucionário das classes. Para o autor, o

conceito precisa ser sempre contextualizado de acordo com processos e momentos históricos;

o “povo” vai adquirindo novas composições de acordo com a conjuntura histórica, mas ainda

assim, as classes que o compõem são sempre as únicas capazes de revolucionar social e politi-

camente, de substituir o velho pelo novo no meio, como ele mesmo indica (1978): “Povo é o

conjunto das classes sociais empenhadas na solução objetiva das tarefas do desenvolvimento

progressista e revolucionário na área em que vive” (p. 197). Para Sodré, a presença do povo

como agente político se dá desde a Independência, quando apenas a classe dominante era

quem lutava pela autonomia, pois os trabalhadores, sob as condições de escravizados, não

possuíam organização ou identidade de classe.  Não deixavam, contudo,  de fazer  parte do

povo, já que tinham interesses progressistas, mesmo que ainda adormecidos ou inconscientes.

(CONTE, 2010, p. 112) A questão importante a se considerar aqui, no entanto, é que é apenas

com a Revolução de 1930 que se forma, finalmente, uma classe trabalhadora ativa na vida po-

lítica e que passou a interferir politicamente na sociedade. Não mais consistia no operariado

urbano a exclusiva capacidade de engatar  um processo revolucionário (CONTE, 2010,  p.

107). A tarefa do povo e suas características definidoras eram estar em oposição e constante

combate ao imperialismo e, consequentemente, ao latifúndio (representação e braço do impe-

rialismo no Brasil), libertar o Brasil e desenvolvê-lo. À sua época, Sodré enxergava a compo-

sição do povo tal qual a que se segue, mas seus objetivos e fundamentos permaneceram os

mesmos de suas primeiras formulações:

Povo, no Brasil, hoje, assim, é o conjunto que compreende o campesinato, o semi-
proletariado, o proletariado, a pequena burguesia e as partes da alta e da média bur-
guesia que têm seus interesses confundidos com o interesse nacional e lutam por
este. É uma força majoritária inequívoca. Para organizá-la, entretanto, para permitir
que seus componentes tomem consciência da realidade, superando o concentrado
bombardeio da propaganda imperialista, arrimada em poderosos recursos materiais e
detentora do aparelho de difusão do pensamento, faz-se indispensável o regime de-
mocrático, de liberdade de pensamento, de reunião e de associação. Estão excluídos
do povo, pois, nesta fase histórica, e agora para sempre, enquanto classes, os latifun-
diários, a alta burguesia e a média, comprometidas com o imperialismo, como os
elementos da pequena burguesia que o servem. (SODRÉ, 1978, p. 208)

É possível já observarmos aqui alguns indicativos de que a questão democrática e o

nacionalismo são centrais à interpretação de revolução brasileira em Sodré, que acredita e de-

fende a concepção de que a consolidação da democracia entre as classes que compõem o povo

seria o suficiente para que essas atuassem juntas pelo ideal comum, a saber, o desenvolvimen-

to do Brasil.

Sodré admitia a relação do proletariado com a pequena burguesia por acreditar que

seus interesses democráticos não se opunham, e que os interesses nacionais cumpririam o pa-

pel de efetivar a unidade entre as classes. A pequena burguesia (classe média) era politicamen-
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te ativa na década de 30, porém, formuladora de frágeis interpretações políticas da realidade

nacional. Os tenentes compreendiam apenas minimamente as relações e as alianças estabele-

cidas na política brasileira e sustentavam-se em reivindicações reformistas (CONTE, 2010, p.

102). 

Não caberia ao proletariado, nem lhe serviria de bons resultados a adoção de uma po-

lítica revolucionária que excluísse a participação da pequena burguesia e que lhe negasse a

unidade. Os desejos democráticos e a compreensão da necessidade de busca pelo progresso e

modernização do país os matinha na categoria de classes do povo e, portanto, aliados.

Para avaliar a interpretação e a atuação dos comunistas no Brasil após o que os autores

chamam de revolução burguesa em 1930 e a própria conjuntura política que se sucede, é im-

portante considerar o forte anticomunismo e a grande variação nas aproximações presentes na

política de Getúlio Vargas. O presidente considerou reconhecer diplomaticamente a URSS nos

anos iniciais de seu governo, mas a pressão realizada sobre ele faz com que só a reconheça ao

final da Segunda Guerra Mundial. Em 1935 Vargas estreitou os laços com a Alemanha nazis-

ta, econômica e politicamente, e intensificou as relações de solidariedade anticomunista. Essa

relação dura até o início da Segunda Guerra, quando foram amenizadas as perseguições de

Vargas aos comunistas no Brasil e estes também tornaram-se mais brandos com relação à po-

lítica do Estado. A política nos anos seguintes se deu através da concessão de bens materiais e

direitos econômicos aos trabalhadores na medida em que atacava e reduzia rapidamente os di-

reitos políticos da classe, que era tutelada pela burguesia e seus interesses (OLIVEIRA, 2017,

p. 37). E, por fim, a Guerra Fria aproximou o Brasil de Vargas aos interesses norte-america-

nos, estreitou as relações de dependência e alimentou o discurso anticomunista no país. Sodré

salienta que a Guerra Fria serviu de base ideológica para justificar a subordinação política e

econômica do país aos EUA, sob o discurso de “ameaça externa” (SODRÉ, 1990, p. 153 apud

OLIVEIRA, 2017, p. 98).

Como é de se notar, a política de Vargas não seguiu uma linha unilateral principalmen-

te no que diz respeito às suas aproximações políticas internacionais. O governo pendia para

um lado ou para outro – considerando a polaridade política vigente –, levando em conta a for-

ça dos movimentos populares nacionais, as potências econômicas emergentes e as necessida-

des da burguesia no Brasil. Mantendo-se preso somente a uma concepção nacionalista de de-

senvolvimento do país, sendo esta, em nada anti-imperialista. Essa instabilidade na linha de

Vargas, unida à complexidade da conjuntura internacional e a difícil postura da IC, além de

outros fatores secundários, dificultaram aos comunistas brasileiros uma análise mais coerente

da realidade nacional e uma formulação teórica que de fato fosse condizente com as necessi-

dades objetivas e possibilidades concretas de uma revolução proletária. Não à toa, como apon-

ta Lúcio de Almeida (MAZZEO; LAGOA, 2003), na segunda metade dos anos 1940, o PCB



reforçava a necessidade de expansão do mercado interno pelo desenvolvimento do capitalis-

mo brasileiro através da indústria, reivindicava a aliança com a burguesia brasileira e conde-

nava as greves dos trabalhadores, incentivando que “apertassem o cinto” em prol da “união

nacional”, falando em luta democrática e antiimperialista sem, entretanto, enraizar-se entre o

setor agrário (p. 90-91), categoria de extrema importância para a classe, mais ainda se consi-

derarmos a exportação agrícola como base da economia brasileira. O PCB, portanto, baratina-

va em torno das fases pelas quais passou a política de Vargas desde o governo provisório até o

segundo governo, e também em decorrência das conturbadas influências teóricas e práticas da

Internacional Comunista. As contradições nas análises teóricas e estratégicas do partido foram

muitas, e possibilitaram aos oposicionistas, militantes membros de organizações trotskistas no

Brasil, como a Oposição de Esquerda, o Partido Operário Leninista (POL), que surgiu em

1936, o Partido Socialista Revolucionário (PSR), de 1939, e o Partido Operário Revolucioná-

rio (POR), fundado nos anos cinquenta, apropriar-se dos equívocos do PCB para pensar uma

interpretação alternativa da realidade e, consequentemente, novos horizontes de luta, partindo

do acúmulo gerado pelas análises pecebistas, uma vez que grande parte dessas organizações

eram compostas por membros dissidentes do Partido Comunista do Brasil.

Com a derrocada do Estado Novo, o PCB não se engajou de imediato na luta pela esta-

tização da Petrobrás, pois seu debate ainda admitia a interferência de capitais privados; a van-

guarda nas discussões sobre o petróleo nacional foi do Clube Militar, através principalmente

da oposição na disputa pela direção do Clube entre o general Juarez Távora e o general Horta

Barbosa, que defendia a estatização do petróleo brasileiro. Sodré, já militante do Partido Co-

munista do Brasil, esteve desde o início envolvido no debate e na campanha “O Petróleo é

Nosso!”, fiel a seu nacionalismo anti-imperialista. Para Sodré, a consolidação de uma indús-

tria nacional era um dos pilares de sua perspectiva revolucionária, e defendeu essa linha nas

discussões internas do Partido que, em 1955, evidenciou em seu programa mínimo:

1. Liberdades democráticas e legalidade para o PCB;
2. Política externa de paz;
3. Melhoria das condições de vida para as classes trabalhadoras, bem como a luta
pela reforma agrária;
4.  Defesa de uma política nacional de petróleo e minérios. (VINHAS, 1982, p.
176 apud OLIVEIRA, 2017, p. 128, grifo meu)

 

A insistência na necessidade de luta pelas riquezas nacionais decorria do horizonte de

libertação das amarras da dependência econômica e pelo desenvolvimento do mercado interno

e da indústria nacional que só poderia ser concretizado a partir desse ferrenho combate ao en-

treguismo.

No PCB, o que contribui para uma ideologia e política de fato nacionalistas, além de

militantes que não dissociaram-se da luta pelo petróleo e que mantiveram a discussão interna
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latente, foi a tentativa de se restabelecer na articulação do movimento comunista internacio-

nal, após as dificuldades enfrentadas com a IC posteriormente ao III Congresso.

Tendo por muito tempo apostado nas alianças com a burguesia nacional e na estratégia

etapista, o PCB transita, na segunda metade da década de 40, a uma linha distante do que ou-

trora se resumia na tentativa que se mostrou fracassada de revolucionar o país com o auxílio

da burguesia nacional, evidenciada através do Manifesto de Janeiro e o Manifesto de Agosto.

A linha que propagava a revolução democrático-burguesa exigia a aliança do proletariado

com a burguesia nacional (fração industrial e fração agrária), a pequena burguesia e o campe-

sinato para desenvolver o capitalismo no Brasil, necessário para reduzir o nível de proletariza-

ção dos trabalhadores e garantir condições mínimas de trabalho e sobrevivência. No entanto,

além dos já mencionados desdobramentos históricos que ora aproximaram e ora distanciaram

a burguesia nacional do imperialismo, no ano de 1947 o Partido Comunista do Brasil tem seu

registro cassado, resultante, entre outros, do anticomunismo reforçado pela Guerra Fria (inclu-

sive porque o governo brasileiro já havia consolidado nessa época íntima submissão à política

e à economia norte-americana). É importante ressaltar que entre 1945 e 1947, o PCB adotou a

estratégia da tese da União Nacional13, mas surpresos e frustrados com a “traição” da burgue-

sia, o partido imerge em um momento de profundas autocríticas e reflexões a respeito da linha

conciliatória e das leituras reformistas que vinha adotando até então. Redige, portanto, no ano

seguinte, os manifestos que definem a nova política do PCB, agora radicalizada e que Lúcio

de Almeida chama de um “deslocamento para a esquerda” (MAZZEO; LAGOA, 2003, p. 92).

O Manifesto de Janeiro alterava a estratégia pecebista – ainda sob a leitura de que os

resquícios feudais, aliado às políticas imperialistas, impediam o desenvolvimento do capitalis-

mo pleno no país -, que deveria ser, a partir de então, a formação de um processo revolucioná-

rio que visasse extinguir o que sobrou do feudalismo e do fascismo. O documento foi respon-

sável por notabilizar os tons fascistas de que algumas instituições burguesas estavam cobertas,

como o Exército, a Igreja, parte do Parlamento e da imprensa (OLIVEIRA, 2017, p. 99). A

Revolução Brasileira passou a consistir na revolução agrária, no anti-imperialismo e na liber-

tação nacional, transparecendo a forte preocupação com as liberdades democráticas e com a

participação e disputa das assembleias parlamentares e da Assembleia Constituinte. Abando-

nando a tese de uma Revolução Brasileira com sentido democrático-burguês, o Informe Po-

lítico ao Comitê Nacional do PCB14 evidencia o maior peso que passa a ser atribuído à classe

13 Segundo Eder R. Oliveira (2017), a política de União Nacional foi resultado do novo sentido que tomaram as
discussões e as formulações estratégicas do VII Congresso da Internacional Comunista (1935), em que seria pre-
ciso reavaliar a política de alianças e a partir do qual se abrandavam as políticas adotadas para com a social de-
mocracia. “Aqueles outrora considerados inimigos (…) são agora potenciais aliados diante da escalada que o fas-
cismo adquiria em nível mundial” (p. 50).
14 Luiz Carlos Prestes, Informe Político ao Comitê Nacional do PCB apud Carone, 1982, p. 97 apud Oliveira,
2017, p. 104.



trabalhadora na formulação do processo revolucionário, pois “o caráter anti-latifundiário e an-

tiimperialista da revolução democrática de que fala o partido ‘só pode ser realizada sob a dire-

ção do proletariado’” e caracteriza a revolução “em etapa democrático-burguesa, contra o im-

perialismo e os agentes internos que o sustentam – o grande latifúndio” (OLIVEIRA, 2017, p.

104-105, grifo meu). O partido mantém, é verdade, a análise etapista até os anos de 1970.

Sobre esse momento, em consonância ao partido, Sodré recupera suas formulações so-

bre a permanência de um pré-capitalismo no Brasil e vai adiante, acusando o monopólio da

propriedade fundiária e a concentração de terra como expoentes do atraso e manutenção de

um sistema agrário de características feudais (OLIVEIRA, 2017, p. 106). Os latifundiários

são, tanto para o PCB quanto para Sodré, os maiores condicionantes do retrocesso nacional,

responsáveis pelas condições políticas e econômicas ainda estabelecidas no país, por sua vin-

culação clara e direta ao imperialismo norte-americano.

Importante se faz, também, a definição de  burguesia nacional para o partido nesse

processo, que “não se dá apenas pela mera inserção no processo produtivo do capital, mas de-

pende das opções políticas que ela encara como classe, ao se defrontar por um lado, com a

pressão imperialista e, por outro, com o proletariado” (DEL ROIO, 2007, p. 99 apud OLIVEI-

RA, 2017, p. 105). E o Manifesto de Agosto, por fim, aprofunda algumas das análises já esbo-

çadas no documento anterior, mas acrescenta a reivindicação de uma Frente Democrática de

Libertação Nacional em que estaria excluída a participação dos setores da classe dominante,

como grandes comerciantes e industriais, banqueiros e latifundiários (MAZZEO; LAGOA,

2003, p. 93). O Manifesto denunciava as instituições e ferramentas de dominação política da

burguesia através do Estado, mas defendia sua utilização revolucionária pelos trabalhadores,

indicando também que a disputa eleitoral correspondia a um processo secundário na luta de

classes.

O IV Congresso do PCB (1954), na reaproximação com o sistema internacional, rei-

vindica a revolução brasileira ainda sob as condições do antifeudalismo, antiimperialismo, de

caráter democrático e popular. A oposição agora se fazia diretamente ao imperialismo norte-

americano e permanecia no sentido de supressão dos restos arcaicos que persistiam na socie-

dade brasileira. Essa interpretação já vinha recebendo críticas por parte dos oposicionistas há

um tempo e também por parte de militantes do próprio partido, mas Sodré mantinha a análise

de que permanecia no país uma mentalidade colonial (CONTE, 2010, p. 28).

Sobre o governo de Juscelino Kubistchek e o desenvolvimentismo por ele impulsiona-

do, Pedrosa observa a alteração na composição das forças sociais e os vínculos estabelecidos

entre elas, indicando a aproximação da burguesia às classes médias, a fim de estimular o con-

sumo. Elemento esse que será responsável, segundo ele, por ampliar profundamente a distân-

cia entre a classe média e a “massa proletária plebeia”, os setores mais precarizados da socie-
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dade (FERREIRA, 2005, p. 48-50). O desenvolvimentismo de JK foi uma política entreguista

de categorização da posição de proximidade entre as classes sociais a partir da lógica do con-

sumo, tal qual Pedrosa em A Opção Imperialista:  “o grupo burguês desenvolvimentista é na-

cionalista na justa medida, isto é, até o ponto em que seus interesses colidem com os dos gran-

des trustes e interesses industriais e financeiros”; onde apresenta ainda, no mesmo parágrafo,

sua compreensão a respeito da potencialidade revolucionária da burguesia:

Exigir, pois, dos nossos burgueses progressistas nacionalistas que rompam com os
irmãos fazendeiros, os exportadores e os ‘entreguistas’ e venham para a rua arrastar
o povo todo numa luta frontal e radical com aqueles é exigir que (…) se destruam
em benefício de grupos radicais de pequenos burgueses ou de coisa ainda mais gra-
ve. (1966a, p. 150)

Finalizado o período que implementou a substituição de importações e promoveu o

mercado nacional em função dos desdobramentos da conjuntura internacional, além de dar

cabo a um nacionalismo governamental que, apesar de ainda atrelado ao imperialismo, teve

importantes contribuições na dinamização da economia brasileira, ou seja, finalizada a última

fase dos quinze anos de governo Vargas é retomada a tentativa (executada com sucesso) de

submeter a economia brasileira ao setor empresarial mediante envolvimento mínimo do Esta-

do. Obviamente, intensificando dramaticamente, mais uma vez, a submissão da economia bra-

sileira ao capital estrangeiro. Mário Pedrosa caracteriza o novo momento das relações econô-

micas brasileiras

‘O Governo deveria intervir o menos possível’ Tornou-se a palavra de ordem mais
sentida do empresariado brasileiro em todos os setores dos homens de negócio do
Brasil, sem distinção de ramos dos banqueiros aos comerciantes, dos industriais aos
financiadores. Pague os credores, invista nos setores da infraestrutura conforme pro-
metido, liberte os depósitos compulsórios aos bancos, largue o mercado de capitais,
é o que liberalmente querem todos eles do governo. (1966a, p. 6)

A entrega do mercado de capitais às empresas e a enorme concentração do poder fi-

nanceiro envolto em um cenário de intensa participação de grupos estrangeiros nos ditames da

economia nacional revelam a veracidade da afirmação de Pedrosa, cenário que toma novo fô-

lego com a ditadura de 1964. O autor aproveita o contexto de que fala para tecer críticas à

concepção de um “desenvolvimento capitalista automático” e ao livre mercado,

(…) o desenvolvimento brasileiro não se fará pela economia de mercado, pedindo
inexoravelmente uma economia pelo menos mista,  de plano.  Sobre esta  ideia as
próximas formações políticas, que vão surgir depois da noite ditatorial, terão de se
debruçar. O governo do marechal Castelo Branco, se veio para ‘salvar’ a livre em-
presa e uma política liberal em todos os domínios, sairá como aquele que fez a de-
monstração prática, talvez final, de que o desenvolvimento capitalista automático e
autopropulsor neste País é impraticável. (1966a, p. 27-28)



e denuncia, ainda, a estreita relação consciente de submissão não só econômica, mas

também política ao imperialismo norte-americano a qual se submete a burguesia e suas insti-

tuições, evidenciando o que ele caracteriza como uma transição de uma burguesia outrora au-

tônoma, para ser agora, essencialmente subordinada:

Assim, a primeira característica do novo governo ditatorial militar bonapartista foi a
de ser, como o bonapartismo clássico foi, não a resultante do equilíbrio entre as clas-
ses em oposição dentro do Brasil, mas, o agente imperialista no sistema econômico-
político a compor-se no Brasil, após a derrocada. A burguesia capitalista nacional
passaria a ser no sistema um fator não autônomo, mas um fator subordinado. Até
hoje não se havia visto o bonapartismo apoiado em forças externas, não nacionais.
(1966a, p. 93)

Com a diversificação da indústria brasileira e o país agora num novo patamar de de-

senvolvimento, Mário Pedrosa sustenta a urgente necessidade em gerar uma estrutura de ma-

nutenção do crescimento desenvolvimentista a partir agora de uma autossustentação, baseado

na substituição dos investimentos estrangeiros por investimentos nacionais e, dessa maneira,

ir rompendo gradualmente com os fortes laços do imperialismo e, mais adiante, com o próprio

capitalismo (DI CARLO, 2013, p. 96). Na análise que Pedrosa tece quanto ao Brasil da déca-

da de 60, é possível observar a relevância que ele atribuía à disputa das ferramentas e institui-

ções burguesas em prol de uma democracia, se desdobrar na defesa de um “modelo socialista

democrático pela via parlamentar”, período em que se aproxima do Partido Trabalhista Brasi-

leiro (PTB) que, ainda de acordo com ele, deveria afastar-se do Partido Social Democrático

(PSD) a fim de romper os laços estabelecidos com a burguesia e realizar uma política de clas-

ses, condenando as políticas reformistas (p. 98-99). 

Desenhou-se o rompimento com políticas que se estenderam desde o período varguista

e se estabeleceu um novo cenário político mediante Jânio Quadros na cadeira presidencial,

que substituiu a política conservadora por uma política social e rompeu com aquilo que foi

centralmente característico da Era Vargas: o populismo sustentado pela aliança indissociável

com a burguesia. Os desdobramentos posteriores na política nacional em muito se relacionari-

am a isso. Por fim, com sua renúncia, a política de João Goulart e a volta do presidencialismo,

o ritmo dos acontecimentos políticos adquire maior velocidade: “as tensões aprofundam-se e

os choques de classe surgem. Todos os grupos impregnam-se de um espírito de radicalização

que acaba por penetrar os quartéis, explode nos sargentos e, depois, mais espetacularmente

ainda, nos marinheiros” (PEDROSA, 1966, p. 148-149). 
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5 O DEBATE D SOB O CONTEXTO DE SODRÉ E PEDROSA

Para o quarto e último capítulo, me proponho inicialmente a expor e explanar algumas

compreensões de revolução que fizeram parte da intelectualidade da esquerda marxista brasi-

leira durante o período histórico delimitado nessa pesquisa. E então, a partir do resgate dos

elementos apontados ao longo do trabalho, indicar qual a leitura de revolução brasileira em

Nelson Werneck Sodré e em Mário Pedrosa, observando os aspectos dessas interpretações que

os aproximam ou os distanciam teoricamente e quais, de acordo com eles, seriam as condi-

ções para concretizá-la às vésperas do golpe civil-militar.

5.1 O conceito de revolução que exerceu influência sobre Pedrosa e Sodré por um breve 
viés histórico

Neste primeiro momento, faço uso quase que exclusivamente da obra de Pedro Rober-

to Ferreira, intitulada O conceito de Revolução da Esquerda Brasileira – 1920 – 1946 (1999),

a fim de contextualizar histórica e politicamente as formulações quanto ao tema no pós-1930

no Brasil mas, principalmente, entre as décadas de 50 e 60, que é o interesse central da pes-

quisa.

No movimento comunista internacional, o debate da revolução – mais especificamen-

te, a  revolução democrática – corresponde a parte das formulações teóricas de Marx sob a

análise da implantação do capitalismo europeu, diante das contradições que atingiam a Ale-

manha, a Prússia e avançavam pelo continente. Nas palavras de Ferreira:

 

Os  obstáculos  intransponíveis  da  revolução  democrática  foram  marcados  pelos
avanços do proletariado europeu que modificaram, na prática, suas possíveis alian-
ças políticas. O ano de 1848 foi um divisor de águas nesse aspecto, pois se antes
coube imaginá-la numa simbiose entre Capital e Trabalho, doravante tal associação
tornar-se-á uma insensatez. A parceria burguesa somente faria sentido em um pro-
cesso político contra-revolucionário, que obstruísse as investidas de um proletariado
que caminhava com as próprias pernas. As modificações no âmbito do Trabalho ur-
bano ou rural estreitam-se e refletir-se-ão àquelas impostas pelo Capital aos meios
de produção. Essas mudanças afetaram o próprio interior da burguesia, ganhando
uma inflexão conservadora. Para que a revolução democrática caminhasse, necessa-
riamente haveria de adquirir uma nova significação. (FERREIRA, 1999, p. 104)

A retomada da teoria da revolução democrática se dá anos mais tarde com Lênin, sob

influência da trajetória do capitalismo que demarcava aquele momento, adquirindo agora o

caráter monopolista e sob os artífices do imperialismo. A conjuntura política e as ferramentas

de dominação do capital já eram em grande medida distintas das vivenciadas por Marx. O ca-

pital externo e interno sob as determinações do monopólio, a ferrenha centralização do poder

político sob os moldes do czarismo e a enorme massa rural que caracterizava a maior parte



dos trabalhadores russos tornam gritantes as contradições presentes naquela sociedade, a ex-

ploração e o atraso econômico e político ao qual estava a Rússia condenada em seu desenvol-

vimento (FERREIRA, 1999, p. 104 e 105). Lênin definiu a economia russa como capitalista a

partir da compreensão que desenvolveu sobre os dois fatores centrais evidenciados acima.

Sendo o imperialismo, por sua vez, fator de duplo aspecto e teor dialético, enquanto obstáculo

e enquanto motor do desenvolvimento capitalista russo, pois “o obstáculo coloca-se porque o

capital desenvolve-se” (FERREIRA, 1999, p. 106).

Denunciando as mazelas geradas pelo capital financeiro que se desenvolvia no interior

do sistema e aprofundava a exploração no país, Lênin indicava a necessidade absoluta de a re-

volução democrática romper com o capital  autóctone e com o capital internacional no rumo

da revolução socialista europeia, sempre indicando que a revolução deveria se fazer mundial,

visto que o capitalismo já estava entranhado como sistema internacional. Ferreira define a re-

volução democrática essencialmente como “realizar tarefas burguesas pelas mãos do proletari-

ado”, e acrescenta que a análise de Lênin avaliava a revolução democrática a partir da apreen-

são de “duas formas de sociabilidade: uma pré-capitalista e outra burguesa” e de um programa

agrário que consistia na estatização da terra cuja função seria a destruição completa do mono-

pólio da terra e na eliminação das instituições burguesas, como o exército permanente e a bu-

rocracia, elementos que, para ele, sustentavam a propriedade fundiária. É importante também

indicar que o campesinato da Rússia czarista era, para Lênin, a parte da burguesia radical a

quem deveria o proletariado aliar-se unicamente, ao contrário da burguesia liberal, e que de-

veriam dar prosseguimento a uma ditadura democrática (FERREIRA, 1999, p. 108). Confor-

me Ferreira, o “(…)  conceito de revolução democrática era acompanhado da ditadura demo-

crática operária e camponesa” (FERREIRA, 1999, p. 114).

Na Internacional Comunista esse conceito (revolução democrática) é discutido no II

Congresso, em 1920, momento em que se destacam algumas questões quanto aos países colo-

niais e semicoloniais (embora concentrando essa preocupação aos países do Oriente), e apon-

tava para a possibilidade de alianças com a burguesia nessas localidades.

A revolução democrática que a Internacional Comunista fez desembarcar nos parti-
dos comunistas dos países coloniais e semicoloniais despejou, já no ponto de parti -
da, o projeto de ditadura democrática do proletariado e do campesinato, para não ex-
cluir do processo essa nova aliança política-proletariado, campesinato e burguesia.
(…) Somente no VI Congresso da 3 Internacional promovido em 1928, é que a revo-
lução democrática representar-se-á com a ditadura do proletariado e do camponês a
todo movimento comunista mundial, levando-se em conta suas etapas nas colônias.
(FERREIRA, 1999, p. 110)

Mas é só no VI Congresso da IC (1928) que a revolução democrática é orientada a to-

dos os Partidos Comunistas do mundo, a qual não poderia deixar de levar em conta as etapas
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necessárias para isso nos países que ainda constituíam colônias. Conforme relatado no capítu-

lo anterior, os representantes latino-americanos presentes nesse congresso questionam algu-

mas propostas e deliberações da IC e, no Brasil,  aproximam-se da pequena burguesia sob

moldes de uma aliança que enxerga um caráter revolucionário nessa classe. Poucos meses de-

pois, no III Congresso do PCB, grande parte dos militantes sequer têm domínio do conceito

de revolução democrática e a orientam sob um debate superficial e que parece indicar que vi-

via o Brasil um momento de maior radicalidade nas lutas sociais (FERREIRA, 1999, p. 116),

em que deveria o PC aliar-se à pequena burguesia em oposição à burguesia liberal e ao impe-

rialismo e iniciar um governo operário e camponês sob a hegemonia do proletariado.

A relação do proletariado com as frações da burguesia, em especial a pequena burgue-

sia e o campesinato foi por muitos anos alvo de grande incompreensão teórica tanto da IC,

quanto do recém-fundado PCB, que culminou em prolongadas alianças e ações políticas que

se mostraram infrutíferas. O PCB esteve próximo da pequena burguesia desde sua fundação,

mas efetuou rápido distanciamento após 1928. Com os complexos desdobramentos da conjun-

tura nacional, internacional e das próprias formulações da IC, que adquirem formato bastante

distinto a partir de seu VII Congresso, a linha aliancista do PCB adquire outro teor, enfatizan-

do então um caráter revolucionário sobre a burguesia industrial. Não à toa, portanto, e tam-

bém mediante a suposta necessidade de modernização e de adentrar efetivamente o sistema

capitalista mundial (compreensão que perdurou até os anos 70 no movimento comunista bra-

sileiro, o PCB não soube dar a devida atenção às massas trabalhadoras do campo, o que o le-

vou a ter por muitos anos fraca ou nenhuma influência sobre o proletariado rural (MAZZEO,

2003, p. 91).

Pedro Roberto Ferreira enuncia como a problemática da falha compreensão do concei-

to de revolução democrática de Marx, e depois de Lênin, e da insuficiente particularização do

território e sociedade a que se atribui o conceito repercute nos anos seguintes entre os comu-

nistas do mundo e no Brasil:

O fato da Internacional Comunista, no seu 2° Congresso, ter confundido o tratamen-
to leninista do conceito da revolução democrática explica-se, em primeira mão, pela
intenção de generalizá-lo a todos os países, sendo quase invitável o embaralhamento
dos  conceitos  de:  “proletariado  agrícola,  semiproletários,  pequenos  camponeses,
camponeses médios, camponeses ricos, grandes proprietários fundiários (…). E, por
isso, quando no VI Congresso da IC a questão camponesa representa-se com toda
força, os problemas em torno da revolução democrática não desaparecerão. (1999, p.
123)



5.2 O debate da revolução democrática entre a esquerda marxista no Brasil: pecebistas e 
oposicionistas

As teses do VII Congresso da Internacional Comunista (1935), com o protagonismo de

Georgi Dimitrov e a tese da Frente Ampla, reforçaram a orientação de unidade que priorizasse

o combate ao fascismo e colocaram novamente e sob outros – não tão novos - aspectos, em

segundo plano a revolução proletária. Tudo isso criou entraves aos comunistas brasileiros do

PCB no processo de qualificar suas leituras sobre a realidade nacional e formular sobre os ca-

minhos da ação prática pela revolução brasileira. Não por acaso, era a revolução democrático-

burguesa que ditava a ação dos comunistas no intuito de dirigir os trabalhadores. Isso tudo se

apresenta objetivamente no Brasil com a concepção de Fernando Lacerda onde, na luta por

uma revolução democrática, deveria ser promovida a união das forças políticas democráticas

do país, que consistiam no proletariado, campesinato, pequena burguesia e burguesia progres-

sista, mas não só: era necessária a defesa e apoio ao governo de Getúlio Vargas, já que este

havia se posicionado contra os países do Eixo (FERREIRA, 1999, p. 181). Ainda sob forte

pressão  anticomunista  (embora  reduzida  quando  comparada  aos  anos  iniciais  do  Estado

Novo), os comunistas brasileiros aliaram-se a Getúlio e à burguesia nacional para derrotar o

fascismo internacional.

Admitir a existência do capitalismo desde que um capitalismo antifascista, o que defi-

nia fundamentalmente o projeto de revolução e a ampla unidade para barrar o fascismo nos

anos 1940, é o que Pedro Roberto Ferreira denomina projeto de “revolução popular”, que

nada mais é que a teoria da revolução democrático-burguesa no Brasil de Getúlio Vargas, me-

diante disposições políticas populistas e modernizantes. Essa leitura etapista da revolução bra-

sileira foi o que caracterizou metade da história do PCB.

Por quase um século, predominou em nosso país a concepção esquemática segundo
a qual a dependência do capitalismo brasileiro em relação às potências imperialistas
e o grau relativamente baixo de desenvolvimento das forças produtivas obrigavam
os revolucionários a adiar para um futuro distante a revolução proletária. Com medi-
ações táticas mais ou menos danosas ao movimento operário, o imperativo dominan-
te era submeter os combatentes da classe trabalhadora à hegemonia da “burguesia
nacionalista” na revolução “nacional-democrática”. (RODRIGUES, 2019, p. 5-6)

Onde outrora a industrialização e urbanização do país eram tomados como sinônimos

de superação do suposto modelo econômico feudal estabelecido no país, agora estava somado

à luta pela manutenção e avanço da democracia (em oposição ao avanço do fascismo no Bra-

sil e no mundo), assim como a garantia de direitos mínimos dentro da ordem burguesa, repre-

sentados pela disputa parlamentar e formulação de um programa para a Constituinte por parte

dos comunistas. Até os anos 1970, essas etapas, para o PCB, antecediam a etapa de derrubada
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do capitalismo em prol do socialismo, pois, de acordo com Luis Carlos Prestes, por muitos

anos uma das maiores referências do PCB “(…) num país industrialmente atrasado como o

nosso, a classe operária sofre muito menos da exploração capitalista do que da insuficiência

do desenvolvimento capitalista e do atraso técnico de uma indústria pequena e primitiva”

(PRESTES, 1947, p. 149 apud FERREIRA, 1999, p. 182).

Pois vejam, a revolução brasileira para os pensadores trotskistas da Oposição de Es-

querda, a quem nos cabe a análise, também passava pela defesa das liberdades democráticas e

disputa das instituições burguesas para servir, assim como avaliava o PCB, de ferramenta de

manutenção de direitos mínimos à classe trabalhadora e como meio de propagar as alternati-

vas de uma nova sociedade pela qual lutavam os comunistas. Consistia também na crítica e

tentativa de superação teórica dos pressupostos revolucionários do próprio PC brasileiro. O

trotskismo internacional nasce, é verdade, das disputas internas da Internacional Comunista, e

no Brasil ele se sustenta a partir da crítica à linha política hegemônica no partido local da IC,

do qual a Oposição de Esquerda nasceu. Pode ser, portanto, compreendido nas palavras de

Isaac Deutscher apropriadas por Ferreira: “como uma crítica da revolução e do partido, de

dentro primeiramente do próprio partido, mais tarde à margem do, porém, sempre tomando-o

como seu interlocutor” (DEUSTCHER, 1968, p. 43 apud FERREIRA, 1999, p. 189). Pelo en-

trelaçar do consenso ou do contrassenso entre as leituras trotskistas e pecebistas, o conceito da

revolução brasileira adquire novos conteúdos e disposições.

Como resultado disso, o conteúdo central da crítica da Liga Comunista Internaciona-

lista e da Oposição de Esquerda à ideia de revolução do PCB consistia na crença do caráter re-

volucionário da burguesia nacional e nas alianças entre as classes, decorrente do modo como

compreendiam os setores da sociedade no sistema de classes.

O Partido considerava os colonos como proprietários quando, na realidade, a sua si-
tuação era a de um trabalhador semi-escravizado pelas condições impostas discricio-
nariamente pelos fazendeiros. O trabalho [Esboço de uma análise da situação eco-
nômica e social do Brasil] mostra que o Partido, fundando sua política em generali-
zações não-marxistas, atribui ao colono o papel da pequena burguesia rural dos paí-
ses europeus… na realidade adotando a concepção hipócrita da burguesia. (ABRA-
MO; KAREPOVS, 1987, p. 36)

Abramo e Karepovs indicam ainda que os membros da Oposição de Esquerda no to-

cante à concepção de revolução nacional

(…) defendem a tese marxista leninista da existência de uma luta de classes sem
quartel da burguesia contra o proletariado e suas organizações políticas e de classe, e
que o esquecimento desse princípio leva as massas trabalhadoras das cidades e dos
campos à situação de subordinação de seus interesses aos dos seus exploradores.
Numa palavra, não pode haver realmente uma aliança de classes real no desenvol-
vimento da história. (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, p. 36)



Destarte, os oposicionistas contrapunham o modelo de revolução democrático-burgue-

sa por acreditar que somente o proletariado era a classe revolucionária, e mais nenhuma outra.

Buscavam recuperar as teses dos quatro primeiros congressos da IC e entendiam que a luta do

operariado deveria consistir, entre outros, na sindicalização, na legalização do PC e por novos

direitos democráticos na via institucional. No campo internacional, articulavam-se em acordo

à teoria da revolução permanente, de Trotsky, que se opunha à do socialismo em um só país,

atribuída à figura de Stálin. Salvo a falsa polaridade crua entre as teorias e os personagens, es-

tiveram os oposicionistas vinculados à tese do desenvolvimento desigual e combinado, a que,

infelizmente, não cabe aqui extensa análise, mas que corresponde a uma relevante questão a

se considerar no estudo das concepções revolucionárias do socialismo internacional. Face a

essa discordância teórica que se convertia também em discordâncias na ação política, basta re-

latar aqui a avaliação da Oposição de Esquerda sob as palavras da “Plataforma da Oposição

de Esquerda”, redigida em 1927, onde logo em seu segundo ponto enuncia:

Quando, imediatamente depois de Lênin, nós dizemos que, para acabar de construir
a sociedade socialista no nosso país, é necessária a vitória da revolução proletária
num ou em vários países capitalistas avançados, que a vitória definitiva do socialis-
mo num só país – aliás atrasado – é impossível, como demonstraram Marx, Engels e
Lênin, o grupo de Stálin atribui-nos o ponto de vista de que “não acreditamos” no
socialismo e na edificação da URSS. (FERREIRA, 1999, p. 202)
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6 OS ELEMENTOS DA REVOLUÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO NELSON WER-
NECK SODRÉ E MÁRIO PEDROSA

Com a exposição anterior torna-se possível observarmos a proximidade na análise dos

autores à linha política adotada por suas organizações políticas, assim como a singularidade

de algumas de suas questões.

A teorização de Nelson Werneck Sodré quanto à formação social do Brasil nos permite

compreender ao todo sua preocupação com o combate às forças imperialistas que impediram

ou atrasaram o desenvolvimento do país por toda a sua história. Vale lembrar de sua associa-

ção já mencionada à definição de desenvolvimento do ISEB, “processo de acumulação do ca-

pital, incorporação do progresso técnico e elevação dos padrões de vida da população de um

país, que se inicia com uma revolução capitalista nacional” (BRESSER-PEREIRA, 2004, p.

57-58 apud CONTE, 2010, p. 38). Talvez seja possível dizer que o nacionalismo anti-imperia-

lista de Sodré foi o elemento central de todas as suas formulações e que, em função de dar a

ele grande prioridade, em alguns momentos possa ter negligenciado ou deixado suspenso o

debate anticapitalista. A compreensão de que o Brasil vivia ainda sob regime colonial e de que

o desenvolvimento econômico e político do país era o elemento-chave para o rompimento

com a submissão às forças coloniais e imperialistas, fez com que o autor admitisse em sua te-

oria aliança com setores progressistas da burguesia e colocasse para a posteridade as ações po-

líticas anticapitalistas, que demandariam uma reavaliação das alianças.

Todas as questões elencadas acima relacionam-se a duas definições que protagonizam

o pensamento do autor: o novo e o povo. O primeiro enquanto sinônimo de superação do atra-

so histórico do Brasil, da América Latina e dos povos colonizados, que consistiria na supera-

ção econômica mediante ampliação do mercado interno e desenvolvimento das forças produti-

vas de modo a qualificar e aumentar a produção voltada à própria população, além de romper

definitivamente com o latifúndio; e superação política, com “uma classe trabalhadora que ad-

quiriu consciência política e se mobiliza, a fim de partilhar o empreendimento nacional, vendo

nele a abertura de perspectivas ao seu papel histórico” (SODRÉ, 1978, p. 182-183), o fortale-

cimento do Estado nacional e sua liderança estratégica do país e o crescimento da participação

da classe média na política brasileira. Seria então o povo responsável por essa transformação,

pois corresponde ao “conjunto de classes sociais empenhadas na solução objetiva das tarefas

do desenvolvimento progressista e revolucionário na área em que vive” (SODRÉ, 1978,  p.

190) e as classes que o compõem, segundo ele, são sempre as únicas capazes de revolucionar

social e politicamente, de substituir o velho pelo novo no meio.



Seu conceito de povo revela fortemente uma análise que admite a aliança do proletari-

ado com os setores progressistas da sociedade, e entre eles, dá maior relevância à pequena

burguesia. Mesmo com as inconstâncias das análises da IC no tocante a essa classe, fator de

grande importância para o estudo do debate sobre a revolução entre os comunistas, o autor

mantém em suas obras a compreensão de que desde 1920 a pequena burguesia correspondia a

uma aliança que precisava ser levada em consideração, embora indicasse também as limita-

ções de sua atuação na política brasileira. Adepto da perspectiva de revolução democrático-

burguesa, Sodré traz em seus estudos a questão democrática como “cola política”, elemento

que manteria em equilíbrio as alianças do proletariado, a burguesia nacional e a pequena bur-

guesia (classe média), visto que após 1930 se estabeleceu uma classe operária numerosa e

cada vez mais consciente dos problemas políticos.

A complexidade da formação nacional, que estivera sujeita a uma série de transições

no modelo de dominação política e oscilações da burguesia nacional, que teve desde os pri-

meiros dias de sua invasão a exploração da natureza e da força de trabalho voltados ao enri-

quecimento dos países estrangeiros, que acarretou, entre outros, a dificuldade de organização

da classe trabalhadora no país, assim como os demais influxos já discorridos nos capítulos an-

teriores, fizeram com que, por muito tempo, muitos comunistas considerassem prioridade o

estabelecimento de uma economia que antes nos livrasse das forças imperialistas, para só en-

tão revisitar o discurso anticapitalista e de ditadura do proletariado. Era necessário, antes, aliar

forças para combater o colonialismo agora, o fascismo outrora, o imperialismo e assim por di-

ante. Não à toa os elementos que nunca sumiram das obras e do pensamento de Sodré foram a

democracia, para conquistar mais espaço às classes progressistas nos rumos da política brasi-

leira e manter coesos os interesses entre elas, e o nacionalismo:

(…) Nova é a composição social que inclui uma burguesia capaz de realizar-se como

classe e começa a compreender que a sua oportunidade é agora ou nunca, e que

apresenta a classe média atenta e ideologicamente receptiva,  pela maior parte de

seus elementos, ao clamor que se levanta do fundo da história no sentido de que nos

organizemos para a tarefa que nos cabe realizar, e uma classe trabalhadora que ad-

quiriu consciência política e se mobiliza, a fim de partilhar do empreendimento naci-

onal, vendo nele a abertura de perspectivas ao seu papel histórico. (…) Novo, em

suma, é o Nacionalismo, que corresponde ao que nos impulsiona para a frente e

rompe com o que nos entrava e entorpece. (SODRÉ, 1978, p. 182-183)

Dado todos os traços de atraso e desenvolvimento lento e falho do país, as possibilida-

des de revolução brasileira em Sodré nos anos que antecedem o golpe de 1964 viria a ser uma
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revolução burguesa, que transformasse as forças produtivas do país para então abrir novas

perspectivas de uma revolução que atribuísse a hegemonia do proletariado.

NWS vê a “revolução brasileira” como sendo inequivocamente uma revolução bur-
guesa. (…) Num sentido mais amplo e geral, para Sodré, a revolução brasileira é
constituída pelo desenvolvimento das relações capitalistas que permitiram a eleva-
ção da burguesia ao papel de classe dirigente e dominante. 
(...) Embora o processo político da chamada revolução brasileira tenha tido início
em 1930, é só na década de 50 que as condições socioeconômicas e políticas mos-
tram-se suficientemente maduras “para permitir aquele processo de renovação a que
já se convencionou chamar Revolução Brasileira”. É no campo, porém, segundo a
análise de Sodré, que “as contradições entre as forças produtivas e as relações de
produção chegaram a um ponto crucial. Elas nos fornecem a caracterização, do Bra-
sil, segundo um estudioso, de um desenvolvimento a moda prussiana, sob a ação e a
influência do imperialismo. Avança sem dúvida a penetração capitalista, mas os res-
tos feudais vão sendo conservados e o monopólio da terra zelosamente defendido”.
(MORAES; DEL ROIO, 2007, p. 95-96)

As obras de Sodré, em especial a Introdução à Revolução Brasileira, indicam a neces-

sidade de disputar a consciência de classe e organizar os trabalhadores em uma luta antifeu-

dal, anti-imperialista, democrática e popular, chamados esses que condizem com todo seu dis-

curso.

Todos esses aspectos nos permitem observar em Sodré a indicação de uma saída ne-

cessariamente nacionalista, mediante o rompimento com as condicionantes da dependência

econômica do país. Para ele, em um cenário revolucionário onde se subverta a economia colo-

nial pela autonomia brasileira e rompimento com a dependência estrangeira, a fração industri-

al da burguesia seria tão afetada quanto o restante da população prejudicada pelo latifúndio e

forças imperialistas, e a luta revolucionária do proletariado deveria aliar-se a ela, junto tam-

bém da pequena burguesia urbana e o campesinato. O autor atribui à burguesia nacional e ao

proletariado a única aliança capaz de transformar a realidade brasileira, concedendo também a

relevância necessária aos trabalhadores rurais nesse processo. Seriam essas as classes sufici-

entes para dar início a uma transformação estrutural, uma revolução brasileira (SODRÉ, 1978,

p.58) 

Mário Pedrosa traça sua leitura de revolução brasileira fundamentalmente a partir de

críticas às análises do PCB. Sua grande preocupação reside também com o campo do imperia-

lismo, latifúndio e liberdades democráticas. A insistência com a apropriação das instituições e

ferramentas da democracia burguesa pelos trabalhadores reflete aquilo que Pedrosa defendia

como objetivos imediatos, a fim de disputar a consciência dos trabalhadores por aqueles mei-

os que já possuíam influência sobre a população. Como menciona em Esboço:

(…) o partido do proletariado revolucionário deve entrar nas eleições e na luta dos
partidos no parlamento burguês. É para neutralizar a influência da burguesia sobre
essas camadas retardatárias da população trabalhadora, separando-as da colaboração



com a burguesia, aproximando-as da compreensão de que só uma revolução proletá-
ria  vitoriosa  lhes  dará  satisfação  aos  objetivos econômicos.  (ABRAMO; KARE-
POVS, 1987, p. 102-103)

A disputa dos meios de dominação política da burguesia e a maior participação do pro-

letariado nesses espaços era defesa constante da LCI e de Pedrosa. Seria essa uma maneira de

não retroceder no modelo democrático e também de avançar em direção à hegemonia do pro-

letariado sobre esses meios, e essa possibilidade era respondida pela noção de desenvolvimen-

to (desigual e combinado) adotada pelos trotskistas.

É possível observar nos escritos de Pedrosa,  especialmente naqueles que produzira

pela Oposição de Esquerda, uma ingênua crença sobre os aparelhos da democracia burguesa e

as reivindicações que circunscreviam esse âmbito, pois esquece, ou não lhe concede a devida

preocupação, o fato de que fora a burguesia a responsável por alterar o modelo político quan-

do lhe foi conveniente e a ampliar os espaços e instituições democráticas para que expandisse

dessa maneira sua própria participação, domínio e, consequentemente, efetivação de seus inte-

resses. Acreditavam ser possível escapar à hegemonia da burguesia nesse meio a partir de me-

todologias internas que democratizassem verdadeiramente a participação popular, por exem-

plo, com a implementação de sovietes na Assembleia Constituinte, que a distinguiria da Cons-

tituinte burguesa e garantiria a autonomia necessária para que o povo tomasse as rédeas da

gestão política. Segundo o Projeto de Teses sobre a Assembleia Constituinte (ABRAMO; KA-

REPOVS, 1987, p. 98), os sovietes consistiam em “órgãos de insurreição, como organismo de

frente única das massas no período que precede a tomada do poder pelo proletariado” mas que

também são “órgãos de poder, após a destruição do aparelho de Estado da burguesia”.

 Essas apropriações consistiriam em meios de propagar soluções e horizontes diferen-

tes do que a realidade permitia, revelando a existência de projetos alternativos de sociedade, e

também de colocar em prática a tomada gradual da dominação da burguesia, pelo proletaria-

do.

Outra política imediata, defendida pela LCI e seus adeptos (também associada à luta

pelas liberdades democráticas), que deveria ser tomada pelos trabalhadores no período que su-

cede a revolução burguesa no Brasil e as transformações políticas e econômicas que decorre-

ram dela e que até hoje se perpetuam entre alguns grupos trotskistas é a linha de Frente Única

no terreno sindical, mediada pela Coligação dos Sindicatos Proletários, criada junto aos anar-

quistas em 1933 para unir o movimento sindical paulista. Conquistaram bastante influência

entre os trabalhadores em um momento que o PCB se mantinha afastado das bases sindicais.

No ano seguinte, aliado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB)15, organizado por intelectuais

próximos a Pedrosa), a LCI ajudou a elaborar um programa para as eleições da Constituinte

15 Partido Socialista Brasileiro fundado em 1932 no Rio de Janeiro e extinto em 1937 via decreto da política es-
tado-novista de Getúlio Vargas, junto a outros partidos.
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estadual paulista e para a Câmara Federal com a então formada “Coligação das Esquerdas”,

onde apresentava “reivindicações políticas e democráticas, reivindicações econômicas imedia-

tas e reivindicações econômicas em benefício das massas em geral e dos camponeses em es-

pecial” (MAZZEO; LAGOA, 2003, p. 249). A atuação dos oposicionistas na luta sindical aju-

da a observar as formulações de Pedrosa na prática.

Como já foi discorrido nos capítulos anteriores, em 1933 estava latente entre os oposi-

cionistas o debate sobre a retomada da tese da Frente Única da IC, e a concepção dessa estra-

tégia se verificaria em mais de um campo da luta dos oposicionistas, tendo em vista a necessi-

dade de combater os integralistas no Brasil e o fascismo no mundo. Na tentativa de fomentar

uma unidade nacional que mantivesse alinhada a luta contra o bonapartismo de Getúlio Var-

gas e também as questões acima enunciadas, Pedrosa trazia junto de si o discurso de uma

frente de duas táticas: no que tange o combate ao bonapartismo e autoritarismo do governo, a

composição deveria se restringir ao proletariado, haja vista as limitações revolucionárias de

uma classe que obtinha vantagens com a centralização política e com a política varguista; mas

no tocante ao ataque às forças fascistas nacionais, representadas pelos integralistas, a unidade

com “organizações não-proletárias” se faria uma exigência, tal como se fez com a Frente Úni-

ca Antifascista, que teve de aliar-se à pequena burguesia. Através do  Manifesto da Frente

Única Antifascista ao Povo do Brasil, a Liga Comunista expressou o que acreditava ser a ali-

ança e a ação política necessária para aquele momento, que se faria através da unidade do

“proletariado, principal força da população brasileira”, “trabalhadores de todas as profissões e

nacionalidades, que na indústria, no comércio e na lavoura, constituem o dínamo propulsor da

economia nacional”, “marinheiros, soldados e oficiais inferiores”, “estudantes, jornalistas, es-

critores e poetas (…), intelectuais que não se vendem nem se corrompem”, “industriais, lavra-

dores e comerciantes pobres” e “as camadas intermediárias da sociedade” e que sustentar-se-

ia mediante  o “combate às ideias, ao desenvolvimento e à ação do fascismo”; à “luta pela

mais ampla liberdade de pensamento, reunião, associação e imprensa”; à “reivindicação da

garantia do ensino leigo e da separação de Igreja e Estado”; e à “formação de um bloco único

de ação contra o fascismo”.

Apesar de falar em unidade com frações burguesas, diferentemente da linha de Frente

Ampla orientada pela Internacional Comunista dois anos mais tarde, a estratégia dos oposicio-

nistas não consistia numa sede por unidade, mas também não havia lhe atingido em cheio a

forte pressão fascista de dissolução dos locais de maior organização operária internacional,

como ocorrera com os PCs da Alemanha e Itália em 1935, abalando profundamente os mem-

bros da IC e os partidos a ela alinhados. A solução, para a Oposição de Esquerda resumia-se,

portanto, na ação dos trabalhadores imersos no meio institucional, concomitante à ação revo-



lucionária, através da organização da classe nos diversos formatos de luta, sejam eles nos sin-

dicatos, nas greves ou outros.

A desconfiança de Pedrosa quanto ao potencial revolucionário da burguesia é, entre

outros, resultado da observação de que é ela também um braço do imperialismo, pois sua frag-

mentação histórica a manteve enfraquecida e, para garantir o controle do Estado, posterior-

mente aliou-se às forças imperialistas.

Mário Pedrosa e Nelson Werneck Sodré revelam em suas obras, análises bastante se-

melhantes no que tange a formação nacional e os elementos que dificultaram o desenvolvi-

mento econômico e político do país. Suas leituras distanciam-se a partir dos entendimentos

sobre os desdobramentos da revolução burguesa de 1930, evidenciando diferentes compreen-

sões da ação política por uma revolução brasileira. No entanto, ambos pouco discorrem sobre

as condições de hegemonia do proletariado nesses processos históricos e não evidenciam a ne-

cessidade de o proletariado aprender a se isolar e pensar política para si enquanto classe, pois

concentram seus estudos no conhecimento das raízes da classe dominante e seus interesses,

manifestando ausências teóricas semelhantes. Em Sodré, o protagonismo revolucionário está

sobre a classe média, ou seja, sobre a pequena burguesia, e Pedrosa parece não indicar ao cer-

to quais os elementos e ações do proletariado que precisariam se fazer presentes para além das

táticas imediatas (disputa dos espaços democráticos, composição dos sindicatos e das frentes

antifascistas, por exemplo). Mas no rumo geral da revolução, realçam os mesmos objetos: o

combate ao imperialismo e ao latifúndio, e a reivindicação do nacionalismo e das liberdades

democráticas. 
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6  CONCLUSÃO

A caracterização das frações da classe dominante é uma das questões de maior impor-

tância na análise dos autores. É possível observar, através desta pesquisa, que tanto Sodré

quanto Pedrosa dedicam muito empenho em conhecer a classe dominante brasileira e entender

a fundo seus interesses e suas ações políticas ao longo de toda a história nacional. E em vários

momentos o fazem com muita assertividade, pontuando elementos que decorrem das ações da

burguesia nacional e suas frações que alteraram os rumos da economia e da política, transfor-

mando o cenário brasileiro. Mas há nisso uma questão substancial a ser ponderada: da alta

concentração de esforços intelectuais destinada a compreender os processos da classe domi-

nante, decorre a ausência de estudos sobre a formação da classe operária brasileira e da cons-

ciência de classe. Há pouca menção sobre o proletariado, o que dificulta a compreensão da

composição da classe a partir das formulações dos autores. É difícil conhecer a leitura de am-

bos sobre a relação do proletariado entre suas frações próprias; o funcionamento da dinâmica

social e política interna dessa classe, que não era um todo homogêneo, mas que assim se faz

parecer em suas análises. Esse é um aspecto que revela uma grande falha na compreensão de

marxismo dos autores. Em Sodré, a “classe média” é aquela sobre a qual o autor deposita mai-

ores esperanças na aproximação com o proletariado em direção à atuação revolucionária, mas

ainda assim confere a ela um protagonismo que deveria ser da classe trabalhadora, se fiel à

compreensão leninista de revolução. Pedrosa cita mais a tomada das decisões pelo proletaria-

do, tanto no âmbito institucional, sob as vias parlamentares, como no da ação popular, mas

não indica os elementos e os cenários que viabilizariam a hegemonia proletária. Não à toa, a

todo o tempo remontam a necessidade de alianças com a burguesia e enxergam nela, quase

que acriticamente, possibilidades progressistas e até revolucionárias. Mesmo quando parecem

lembrar da necessidade de hegemonia do proletariado e que “só a ele cabe a revolução”16, ao

elaborar sobre ações políticas concretas, recaem rapidamente na defesa da aproximação com a

burguesia. Nessa medida, os autores distanciam-se da teoria leninista de revolução, pois

Lênin não deixou dúvida nenhuma de que toda a política do proletariado, para ser
revolucionária, tem que assentar na luta pela hegemonia, pela demarcação, pela dife-
renciação, pela independência. Denunciando “o medo indecente de isolar o proletari-
ado do povo pequeno-burguês”, explicava que o proletariado tem que aprender jus-
tamente a isolar-se das flutuações da pequena burguesia, para a educar e não ser ar-
rastado por ela. (RODRIGUES, 2019, p. 29)

16 Diante da compreensão de que cabia somente ao proletariado a transformação social democrática, a Liga não
considerava a viabilidade de uma revolução democrática em aliança com a burguesia industrial e a pequena bur-
guesia (FERREIRA, 2005, p. 21-22). 



É também obscuro em ambas as leituras, o entendimento quanto à composição espe-

cífica das classes, e essa dificuldade, principalmente no que diz respeito à pequena burguesia,

os leva a tratar com pouca clareza como e sob quais condições admitem as alianças, reduzin-

do essas análises ao anti-imperialismo e ao antifascismo, sem pontuar as limitações desse pro-

cesso. Ao não se debruçarem em conhecer verdadeiramente a classe operária a quem caberia a

revolução, acabam por conceber uma imaturidade revolucionária, e ainda sem elaborar sobre

quais seriam as condições, para além do desenvolvimento do país, que gerariam consciência

de classe de modo a colocar a classe trabalhadora à frente dos movimentos emancipatórios.

Não a distingue, essencialmente sob os critérios da sociedade brasileira, das demais classes, e

“preparar a revolução, dissera Lênin, é em última análise levar o proletariado a diferenciar-se

como classe face a todos os partidos burgueses” (RODRIGUES, 2019, p. 27).

A teoria dos autores se aproxima ao tratar da formação nacional e começa a se distan-

ciar em alguns aspectos, especialmente nas concepções estratégicas, na análise do período que

sucede a revolução burguesa de 1930. Compartilham uma leitura que atribui ao sistema colo-

nial parte da culpa pelo atraso no desenvolvimento nacional e buscam particularizar o que

conceberam como modelo agrário-feudal acometido no país, além de atribuir à economia na-

cional a dependência às forças imperialistas por toda sua história, configurando uma econo-

mia fortemente vinculada aos interesses e necessidades dos países estrangeiros, se fazendo au-

sente uma política autônoma e um mercado interno bem desenvolvido. Apesar de não menos-

prezarem a força política dos movimentos populares ao longo da história do país, revelam a

centralidade das articulações burguesas nas transformações que marcaram o Brasil. É decor-

rente dessa proximidade analítica que conferem ao combate ao imperialismo e ao latifúndio,

assim como a busca pelo nacionalismo e pelas liberdades democráticas, centralidade como ei-

xos norteadores da luta revolucionária.

As concepções táticas e estratégicas para uma revolução brasileira adquirem conteúdos

distintos em razão de algumas leituras que se distanciam com o pós-1930, mas principalmente

devido aos diferentes rumos de ação política que tomaram suas organizações. Nelson Werneck

Sodré  como militante  orgânico  do  PCB e  Mário  Pedrosa,  por  bastante  tempo  adepto  ao

trotskismo e grande liderança do movimento oposicionista não só no Brasil, como também in-

ternacionalmente, receberam influência direta da crise que acometeu o movimento comunista

internacional e que se refletiu nas linhas teóricas adotadas. A compreensão de unidade da In-

ternacional Comunista, que até 1928 condenava a socialdemocracia e as correntes pequeno-

burguesas no movimento operário, orientando a adoção da Frente Única nos Partidos Comu-

nistas de modo a combatê-la, perde sua força e é substituída, em 1935, por uma que tratava di-

ametralmente do oposto, tratando a unidade como elemento sagrado e superior à luta de clas-

ses. A organização política de Pedrosa prevê a retomada da tese leninista sob outros termos,
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agora a partir de uma aproximação e um distanciamento da burguesia mediados pelos objeti-

vos; uma unidade parcial. Concepção que põe de lado as incessantes contradições da burgue-

sia e que as formas de dominação política e econômica que mais lhe são convenientes são

também instáveis, mas que perde força nos sindicatos e também entre os trabalhadores a partir

de 1935, com o avanço do fascismo e a disseminação da tese da Frente Ampla, onde a unidade

a todo custo se torna a necessidade maior e mais urgente de toda a sociedade.

Não há nada em Sodré que recuse com vigor a tese de Dimitrov e as ações políticas

que se desenharam entre os comunistas brasileiros naquele período. Obviamente, faltou a ele e

a tantos outros intelectuais da esquerda brasileira e internacional, a percepção da impossibili-

dade de aliar, mesmo que momentaneamente, classes que divergem na estratégia. Vários ou-

tros fatores já enunciados nessa pesquisa foram responsáveis pela lentidão no PCB quanto ao

desenvolvimento de formulações sobre a revolução de maneira a compreender a revolução de-

mocrática de Marx e Lênin, mas nos anos que sucederam 1935, não há dúvidas de que o VII

Congresso da IC foi o maior responsável pelo atropelo equivocado de várias leituras marxistas

sobre a realidade brasileira.

Mário Pedrosa, apesar de defender em 1933 a retomada da frente única sob outros cri-

térios, teceu críticas à tese do social fascismo, ao alegar que isso distanciava a organização re-

volucionária da massa dos trabalhadores. Mas diante da conjuntura que acometeu o mundo

nos anos seguintes, invalidam-se os receios de Pedrosa e é preciso apontar as falhas de análise

do autor quando este fala em “unidade parcial” nas ruas, nas instituições burguesas e nos sin-

dicatos, mas não se dedica a tecer críticas profundas à atuação da socialdemocracia no país,

que desmobilizava e apassivava o engajamento dos trabalhadores, erro em que também incor-

reu o PCB, resultante do que propunha Dimitrov, que

(…) partiu desta distinção evidente [de que “a chegada do fascismo ao poder não é a
vulgar substituição de um governo burguês por outro, mas a substituição de uma for-
ma estatal de dominação de classe da burguesia – a democracia burguesa – por uma
outra forma desta dominação, a ditadura terrorista declarada”] para apagar o essenci-
al, isto é, que o fascismo brotava por todos os poros da sociedade democrática bur-
guesa em crise, como a solução necessária para a burguesia assegurar a continuidade
da sua ditadura de classe. Ao concentrar as atenções sobre a diferença entre de-
mocracia burguesa e fascismo, diferença tão gritante que a ninguém fazia dúvi-
das, escamoteou aquilo que era mais necessário mostrar: o laço entre elas. (RO-
DRIGUES, 2019, p. 20, grifo meu.)

Todas essas ausências teóricas que se desdobram em equívocos na ação política revo-

lucionária supõe crer, sob condições determinadas, não apenas no caráter progressista, mas es-

sencialmente revolucionário de parte das frações da burguesia, e que essas seriam nutridas de

significativo teor antimonopolista e anti-imperialista,  ignorando que a burguesia como um



todo vive unicamente para a renovação e reprodução do capital, e que se ora condena o impe-

rialismo porque lhe complica as pernas, ora se reaproxima dele e satisfazem seus interesses.

Apesar de evidentes as diferenças que compõem as análises dos autores, ambos trazem

uma discussão de revolução democrática que se aproxima nas compreensões de formação na-

cional e nas ausências teóricas acerca da constituição e demais aspectos do operariado brasi-

leiro. De análises táticas distintas, Nelson Werneck Sodré e Mário Pedrosa confluem com um

marxismo que não se aprofunda no estudo da classe trabalhadora, sua formação política, seus

grupos componentes, sua dinâmica interna e suas potencialidades revolucionárias, e ao reali-

zarem uma leitura que se distancia da compreensão leninista de unidade e de hegemonia pro-

letária. Por fim, Sodré é limitado em sua crítica ao capitalismo devido à concentração quase

que exclusiva que dá ao caráter anti-imperialista da revolução e à propensão ao aliancismo, e

Pedrosa é mais crítico que ele quanto à participação das classes nos espaços políticos e nos

movimentos, mas ainda assim pouco atento aos elementos que colocam a burguesia ora atuan-

te a serviço das questões que contemplam o proletariado, e ora a serviço do grande capital,

sendo pouco atento às condições de manutenção da eventual revolução. 
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	A revolução democrática que a Internacional Comunista fez desembarcar nos partidos comunistas dos países coloniais e semicoloniais despejou, já no ponto de partida, o projeto de ditadura democrática do proletariado e do campesinato, para não excluir do processo essa nova aliança política-proletariado, campesinato e burguesia. (…) Somente no VI Congresso da 3 Internacional promovido em 1928, é que a revolução democrática representar-se-á com a ditadura do proletariado e do camponês a todo movimento comunista mundial, levando-se em conta suas etapas nas colônias. (FERREIRA, 1999, p. 110)
	O fato da Internacional Comunista, no seu 2° Congresso, ter confundido o tratamento leninista do conceito da revolução democrática explica-se, em primeira mão, pela intenção de generalizá-lo a todos os países, sendo quase invitável o embaralhamento dos conceitos de: “proletariado agrícola, semiproletários, pequenos camponeses, camponeses médios, camponeses ricos, grandes proprietários fundiários (…). E, por isso, quando no VI Congresso da IC a questão camponesa representa-se com toda força, os problemas em torno da revolução democrática não desaparecerão. (1999, p. 123)
	5.2 O debate da revolução democrática entre a esquerda marxista no Brasil: pecebistas e oposicionistas
	Por quase um século, predominou em nosso país a concepção esquemática segundo a qual a dependência do capitalismo brasileiro em relação às potências imperialistas e o grau relativamente baixo de desenvolvimento das forças produtivas obrigavam os revolucionários a adiar para um futuro distante a revolução proletária. Com mediações táticas mais ou menos danosas ao movimento operário, o imperativo dominante era submeter os combatentes da classe trabalhadora à hegemonia da “burguesia nacionalista” na revolução “nacional-democrática”. (RODRIGUES, 2019, p. 5-6)
	O Partido considerava os colonos como proprietários quando, na realidade, a sua situação era a de um trabalhador semi-escravizado pelas condições impostas discricionariamente pelos fazendeiros. O trabalho [Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil] mostra que o Partido, fundando sua política em generalizações não-marxistas, atribui ao colono o papel da pequena burguesia rural dos países europeus… na realidade adotando a concepção hipócrita da burguesia. (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, p. 36)
	(…) defendem a tese marxista leninista da existência de uma luta de classes sem quartel da burguesia contra o proletariado e suas organizações políticas e de classe, e que o esquecimento desse princípio leva as massas trabalhadoras das cidades e dos campos à situação de subordinação de seus interesses aos dos seus exploradores. Numa palavra, não pode haver realmente uma aliança de classes real no desenvolvimento da história. (ABRAMO; KAREPOVS, 1987, p. 36)
	Quando, imediatamente depois de Lênin, nós dizemos que, para acabar de construir a sociedade socialista no nosso país, é necessária a vitória da revolução proletária num ou em vários países capitalistas avançados, que a vitória definitiva do socialismo num só país – aliás atrasado – é impossível, como demonstraram Marx, Engels e Lênin, o grupo de Stálin atribui-nos o ponto de vista de que “não acreditamos” no socialismo e na edificação da URSS. (FERREIRA, 1999, p. 202)
	6 OS ELEMENTOS DA REVOLUÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO NELSON WERNECK SODRÉ E MÁRIO PEDROSA
	NWS vê a “revolução brasileira” como sendo inequivocamente uma revolução burguesa. (…) Num sentido mais amplo e geral, para Sodré, a revolução brasileira é constituída pelo desenvolvimento das relações capitalistas que permitiram a elevação da burguesia ao papel de classe dirigente e dominante.
	(...) Embora o processo político da chamada revolução brasileira tenha tido início em 1930, é só na década de 50 que as condições socioeconômicas e políticas mostram-se suficientemente maduras “para permitir aquele processo de renovação a que já se convencionou chamar Revolução Brasileira”. É no campo, porém, segundo a análise de Sodré, que “as contradições entre as forças produtivas e as relações de produção chegaram a um ponto crucial. Elas nos fornecem a caracterização, do Brasil, segundo um estudioso, de um desenvolvimento a moda prussiana, sob a ação e a influência do imperialismo. Avança sem dúvida a penetração capitalista, mas os restos feudais vão sendo conservados e o monopólio da terra zelosamente defendido”. (MORAES; DEL ROIO, 2007, p. 95-96)

	6 CONCLUSÃO
	Lênin não deixou dúvida nenhuma de que toda a política do proletariado, para ser revolucionária, tem que assentar na luta pela hegemonia, pela demarcação, pela diferenciação, pela independência. Denunciando “o medo indecente de isolar o proletariado do povo pequeno-burguês”, explicava que o proletariado tem que aprender justamente a isolar-se das flutuações da pequena burguesia, para a educar e não ser arrastado por ela. (RODRIGUES, 2019, p. 29)
	(…) partiu desta distinção evidente [de que “a chegada do fascismo ao poder não é a vulgar substituição de um governo burguês por outro, mas a substituição de uma forma estatal de dominação de classe da burguesia – a democracia burguesa – por uma outra forma desta dominação, a ditadura terrorista declarada”] para apagar o essencial, isto é, que o fascismo brotava por todos os poros da sociedade democrática burguesa em crise, como a solução necessária para a burguesia assegurar a continuidade da sua ditadura de classe. Ao concentrar as atenções sobre a diferença entre democracia burguesa e fascismo, diferença tão gritante que a ninguém fazia dúvidas, escamoteou aquilo que era mais necessário mostrar: o laço entre elas. (RODRIGUES, 2019, p. 20, grifo meu.)

	BIBLIOGRAFIA

