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León Trotsky (1879-1940), intelectual marxista revolucionário, principal organizador 

da revolução bolchevique de 1917, publicou uma obra extensa, fundamentando um pensamento 

sobre a experiência russa. As primeiras publicações sobre as ideias de Trotsky apareceram no 

Brasil ainda no período da Revolução Russa, no periódico Spartacus, em 1919. Mas foi a partir 

de 1931 que as ideias de Trotsky ganharam peso no Brasil por intermédio da Gráfica Editora 

Unitas e do grupo Oposição de Esquerda, sendo traduzidas e prefaciadas, principalmente, pelos 

trotskistas brasileiros de primeira geração: Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Aristides Lobo e 

Victor de Azevedo Pinheiro. Esse período no qual surgiu o grupo Oposição de Esquerda na 

Rússia, que tinha Trotsky como um de seus líderes e faziam oposição a Stalin e à III 

Internacional, também marca o processo de bolchevização da III Internacional, sob o controle 

de Stalin, caracterizado pela burocratização da revolução russa, da subordinação dos partidos 

comunistas a Moscou, entre eles o próprio PCB, a construção do socialismo em um só país e 

da revolução por etapas em oposição à revolução permanente. O objetivo deste trabalho é 

estudar as críticas da ala brasileira do grupo Oposição de Esquerda à III Internacional 

Comunista, com seu processo de bolchevização, e ao Partido Comunista Brasileiro, PCB. 

Tomaremos para análise apenas as críticas dos principais militantes desse grupo: Mario 

Pedrosa, Lívio Xavier e Fúlvio Abramo. Segundo um de seus membros, “a decisão de tornar 

públicos seus pontos de vista foi causada pela intolerância partidária que, obedecendo 

cegamente às instruções emanadas diretamente de Moscou e do Bureau Sul-americano da III 

Internacional, impedia qualquer discussão aprofundada dos problemas gerais do processo 

revolucionário e mais especificamente, da política imposta à sua seção brasileira, o Partido 

Comunista do Brasil.” Pretende-se também, nesta pesquisa, traçar os caminhos institucionais 

da militância e do desenvolvimento intelectual dos personagens citados acima nos espaços da 

academia, dos partidos políticos e dos jornais de esquerda, bem como localizar os elementos da 

teoria trotskista que recolocariam o PCB em sua posição revolucionária, a partir da crítica do 

grupo Oposição de Esquerda. 


