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A questão das violências de massa ocupa atualmente o centro 
da historiografia do século XX e admite-se que a Europa foi 
mesmo este continente sombrio magistralmente descrito por 
Mark Mazower. Devido à brutalização das sociedades pela 
Primeira Guerra Mundial, as Fúrias (Arno Mayer) grassaram, 
semeando As chamas do ódio (Norman Naimark).

Os conceitos de brutalização e de banalização das vio-
lências, propostos por George Mosse, revelam-se particular-
mente pertinentes para descrever a experiência vivida pela 
sociedade russa e, posteriormente, soviética, mergulhada 
entre 1914 e 1922 em uma “guerra prolongada de 8 anos” 
extraordinariamente violenta. 

Essa brutalização da sociedade russa, sem igual nas 
sociedades ocidentais, foi o resultado de um processo cumu-
lativo que associou vários fenômenos:

1) a brutalização belicosa, tanto mais forte porque, para a socie-
dade russa em revolução, o desfecho da Grande Guerra, ofi-
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cializado pelo tratado de paz de Brest-Litovsk em março de 
1918, passa quase despercebido, já que os confrontos armados 
prosseguiram ao longo das frentes móveis de batalha de uma 
guerra civil já iniciada;

2) a reativação, de que falava Alexandre Herzen na metade do 
século XIX, da fratura profunda entre as “duas Rússias” – a Rús-
sia “dominante” das cidades e a Rússia “dominada” do campo;

3) a exacerbação dos “antagonismos de classe”;
4) o desmoronamento, momentâneo mas suficientemente dura-

douro para ser devastador, de todas as estruturas de enquadra-
mento estatal e de autoridade. Ora, como se sabe, o risco de 
explosão de violência social é tanto mais forte quando o Estado 
está fraco;

5) a abolição, a partir de 1917, das fronteiras entre a esfera civil 
e a esfera militar, entre a guerra e a política, entre o “inimigo 
externo” e o “inimigo interno”, entre as violências de guerra e 
as violências políticas. 

Defensores de uma ideologia que fazia da violência das 
massas o motor da História, de um projeto político forte 
fundado no terror como instrumento primitivo, mas eficaz, 
de construção (ou, mais exatamente, de re-construção) do 
Estado, em uma verdadeira cultura política de guerra civil 
e em uma ideologia radical e explicativa que legitimava o 
uso da violência a serviço de um modelo político-militar de 
construção de uma sociedade nova, os bolcheviques sou-
beram, melhor do que seus adversários, instrumentalizar e 
canalizar as violências sociais, restaurar a “gosoudarstvennost” 
(o “princípio do Estado”) em face da “stikhia” (as forças 
desenfreadas e anárquicas da violência social). 

Porém a brutalização do corpo social do ex-Império 
russo em guerra e em revolução teve em contrapartida um 
impacto crucial sobre o próprio bolchevismo. Ela fortaleceu 
um certo número de postulados leninistas sobre a violência 
como “verdade da política”, ativou a identificação da polí-
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tica e da guerra, pois a política aplicada pelos novos atores 
sociais “que ingressaram no bolchevismo” a partir de 1917 
transformou-se duradouramente, por meio de uma surpre-
endente inversão da fórmula de Clausewitz, em uma “conti-
nuação da guerra por outros meios”. 

Surgiu, assim, uma verdadeira “cultura política da vio-
lência” que se instalou, muito rapidamente, no coração do 
novo Estado “sucessor” do ex-Império czarista, a URSS. Nes-
ta etapa de nossa introdução, ressaltemos imediatamente 
dois pontos importantes:

•  Outros países beligerantes tiveram, até certo ponto, uma evo-
lução idêntica, principalmente a Alemanha pós-1918 e a Itá-
lia, onde, com o surgimento do fascismo, a violência política 
tornou-se qualitativa e quantitativamente diferente do que 
havia sido no período anterior à guerra. A violência política 
bolchevique instalou-se, portanto, no centro de uma mudança 
verdadeiramente tectônica da cultura política européia, indu-
zida pela Primeira Guerra Mundial. 

•  Na própria Rússia, as forças antibolcheviques implantaram, no 
clima geral de brutalização belicosa e de explosão das violên-
cias sociais, políticas de violência, cujas práticas (requisições, 
tomadas de reféns, execuções em massa, perseguições dirigidas 
de grupos inteiros classificados como “inimigos”) lembravam 
fortemente aquelas aplicadas por seus adversários. Mas, ape-
sar da similitude de algumas práticas, o “Terror Vermelho” e o 
“Terror Branco”, que se desenvolveram inegavelmente no mes-
mo terreno, seriam da mesma natureza?

Para o historiador que se interessa pelo fenômeno 
das violências, o ex-Império russo dos anos 1917-1922, 
período que pode ser qualificado de “segundo tempo das 
perturbações”1, foi um verdadeiro “laboratório experimen-

1 Foi o general Denikin quem primeiro caracterizou assim, em suas memórias, 
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tal”, onde se expressaram as formas de violências sociais e 
políticas mais diversas e mais extremas, das mais “moder-
nas” (deportações em massa de populações civis, bombar-
deios de vilarejos rebeldes com gases asfixiantes, campos de 
concentração) às mais “arcaicas” (reaparecimento em vasta 
escala do banditismo, insurreições camponesas, execuções 
imemoriais – tais como a empalação ou o enterro do inimi-
go ainda vivo). Essas violências multiformes, cujo estudo foi 
amplamente renovado pela historiografia mais recente, não 
devem certamente ser analisadas em função de uma única 
história política que culmina, ganha sentido e bascula em 
25 de outubro de 1917. 

Por tempo demais, cientistas políticos e historiadores 
concentraram-se apenas na violência bolchevique, decreta-
da de cima, após outubro de 1917, e particularmente nos 
textos teóricos de Lenin, nos quais a questão da violência 
política constitui, como se sabe, um tema central. A análise 
das violências que vêm de baixo, oriundas de uma socie-
dade em guerra, em revolução e em guerra civil foi longa-
mente negligenciada, ainda que Marx tenha precisamente 
salientado que “as idéias não comportam violência em si 
mesmas. Para realizá-las, é preciso homens que exerçam a 
violência”. 

Hoje em dia, principalmente graças a toda uma série 
de trabalhos recentes (cf. Acton, Cherniaev e Rosenberg, 
1997) e à luz dos arquivos abertos desde a dissolução da 
URSS, é possível entender melhor a interação entre  
as violências sociais “de baixo” da Rússia em revolução e as 
violências políticas de cima, sobretudo a violência política 
bolchevique (mas não unicamente); entre a “brutalização” 
oriunda da Primeira Guerra Mundial e as “culturas políti-

Ocerki russkoi smuty (Paris, 1926), os anos 1917-1922. Essa caracterização foi reto-
mada nos últimos anos por alguns historiadores desejosos de integrar as revolu-
ções de 1917 ao “continuum de crises” iniciado em agosto de 1914 e encerrado, no 
que concerne à Rússia, somente em 1921-1922 (cf. Holquist, 2002). 
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cas” (bolchevique e antibolchevique) implantadas a partir 
de 1917; entre a violência política “vermelha” e a violência 
política “branca”. 

O impacto da Primeira Guerra Mundial
Ao invés de reforçar a coesão – já muito fraca – de uma 
sociedade extremamente polarizada e “disjunta” (“out of 
joint”, segundo a fórmula acertada de Leopold Haimson, 
1964 e 1965), a guerra reativou a profunda fratura exis-
tente na Rússia entre as nizy (as “classes baixas”) e as verki 
(as “classes superiores”), entre cidade e campo, citadinos e 
camponeses, consumidores e produtores, os combatentes e 
“os que se evadem”.

Lembremos muito brevemente que o império russo já 
continha, antes da Primeira Guerra, um potencial muito 
grande de violência social. Podem-se distinguir ao menos 
três estratos, de desigual importância e intensidade:

• A violência urbana, reativa, do mundo operário em face da rigi-
dez das relações capitalistas. Essa violência remetia ao trauma-
tismo industrial de uma sociedade capitalista em plena expan-
são; ela já tinha sua lenda, seus “feitos de guerra”, seus mártires: 
os milhares de proletários mortos durante a grande insurreição 
revolucionária de dezembro de 1905 em Moscou.

• A violência camponesa, aquela de um mundo rural servil até 
1861, apenas duas gerações antes de 1917. Violência “asiática”, 
temida não somente pelo poder czarista, mas também pela 
intelligentsia progressista, de Tchekov a Gorki, e da qual descon-
fiavam os próprios bolcheviques, Lenin em primeiro lugar. Essa 
violência secular despertou no início do século, em 1902, e 
depois, com mais força ainda, no decorrer dos eventos revolu-
cionários de 1905-1906, marcados por formidáveis insurreições 
camponesas, esmagadas em sangue.

• O ressentimento mais difuso, mais surdo, mas presente, de 
alguns povos alóctones, na Ásia central, no Cáucaso, às margens 
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ocidentais do Império, dos países bálticos à Ucrânia, “zona de 
residência” dos judeus do Império. Todas essas minorias são 
submetidas a discriminações, a violências maiores ou menores: 
deportações em massa dos “povos montanheses” do Cáucaso 
nos anos 1860, expedições punitivas de tipo colonial na Ásia 
central, progroms contra os judeus no início dos anos 1900 etc.

 
Com a guerra, reativam-se algumas dessas tensões pro-

fundas. A retaguarda sofre, desde o final de 1914, os efeitos 
dos desequilíbrios estruturais da economia russa. A guerra 
desnuda as falhas de uma modernização econômica ina-
cabada. A economia russa não resiste por muito tempo à 
continuidade de um conflito prolongado, total, sem prece-
dentes. O sistema de transportes logo fica desorganizado. 
A reconversão das fábricas para o esforço militar quebra o 
mercado interno. A indústria não tem mais condições de 
garantir as necessidades dos civis. Não podendo adquirir 
produtos industriais, os camponeses diminuem em muito 
o abastecimento às cidades. Uma surda hostilidade ganha 
os citadinos, cada vez mais esfomeados, contra os habitan-
tes rurais. Nas cidades, a penúria e a inflação radicalizam 
os conflitos, que atingem seu nível mais baixo no início da 
guerra, entre operários e patrões. 

No front, a debacle de 1915, atribuída tanto à escas-
sez dramática de armamentos, de material e de munições, 
quanto à incompetência, senão à traição de alguns oficiais 
de alto nível introduzidos nos meios da Corte, reaviva surdas 
tensões. Em um exército onde o soldado-camponês (cerca 
de 90% dos recrutas) é tratado mais como um servo do que 
como um cidadão, um número crescente de soldados vê 
em seus oficiais superiores os representantes detestados dos 
verkhi, que não somente lhes impunham regras degradantes 
de disciplina, mas os haviam levado para os “abatedouros 
mundiais” da guerra imperialista. Em março de 1917, um 
oficial escreve:
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“Quando nós (os oficiais, NW) falamos do povo (narod), 
consideramos a nação como um todo, mas eles, quando 
falam dele, referem-se apenas às massas populares 
democráticas (demokraticeskie nizy). Seja qual for sua atitude 
pessoal em relação a um oficial ou outro, aos olhos deles 
não passamos de senhores (bary)”2.

Apesar dessas tensões, as deserções e os atos de indis-
ciplina no exército permaneceram fatos excepcionais até 
o verão de 1917. O cansaço dos combatentes, os ressenti-
mentos dos soldados só degeneraram em violências ativas 
quando as instituições de autoridade puseram-se a vacilar 
sob o efeito da propagação revolucionária, principalmente 
pelo viés decisivo dos comitês de soldados criados a partir 
de março de 1917. 

Embora a guerra tenha trazido à tona fraturas sociais 
latentes, ela também inaugurou certas práticas de “gestão 
das populações” de uma extrema violência, até então expe-
rimentadas apenas nos “espaços coloniais” do Império rus-
so (Ásia central, Cáucaso). A extensão desmedida da esfe-
ra militar, bem além da linha de frente, criou vastas zonas 
de não-direito submetidas à lei marcial, onde os chefes de 
exército puseram em prática algumas teorias, desenvolvidas 
desde o início do século nos meios militares, sobre as “popu-
lações suspeitas” em tempos de guerra (autóctones muçul-
manos, judeus e súditos russos de origem alemã em particu-
lar). Assim, de setembro de 1914 ao final de 1916, mais de 
um milhão de cidadãos do Império russo, de origem judai-
ca ou alemã, foram brutalmente expulsos e deportados por 
ordem das autoridades militares apenas em razão de sua 
origem étnica. Todos esses deportados, em teoria concen-
trados administrativamente em um certo número de pro-

2 Cf. Revoljutsionnoie dvizhenie v armii i na flote. Sbornik dokumentov. Avgust 1914-fevral 
1917, 1967, pp. 221-222.
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víncias distantes do teatro das operações militares, engrossa-
ram a vaga dos milhões de refugiados que fugiam do avanço 
das tropas inimigas, mas também da política da “terra arra-
sada” aplicada pelo exército russo em retirada, principal-
mente na frente sudoeste. O êxodo de milhões de pessoas 
teve um efeito profundamente desestabilizador sobre a vida 
política, econômica e social da Rússia em guerra, sobre a 
extensão das violências. As migrações descontroladas e os 
deslocamentos forçados perturbaram as hierarquias sociais 
e as ordens cristalizadas da sociedade czarista. Nesse sen-
tido, refugiados e transferidos contribuíram amplamente 
para fazer da Rússia em guerra uma “sociedade de areias 
movediças”, já “em processo de revolução” bem antes de 
fevereiro de 1917. Essa prática de deslocamentos forçados 
de populações seria amplamente aplicada, ao longo dos 
anos seguintes, principalmente pelo novo regime bolchevi-
que (cf. Gattrell, 1999; Hagen, 1998, pp. 34-57). 

O ano de 1917
Um fato maior surpreendeu os contemporâneos naquele 
ano: a explosão desordenada da violência cotidiana, por 
translação, por propagação da violência das zonas militares 
para a retaguarda, enquanto desmoronavam as instituições 
de enquadramento e de autoridade e se dissolvia o próprio 
Estado. Essa evolução deu-se progressivamente, ao longo de 
todo o ano, acelerando-se muito a partir do final do verão 
de 1917, marcado pela convergência momentânea de uma 
imensa insurreição, ponto culminante de um ciclo de revol-
tas camponesas começado no início do século, e da desagre-
gação do exército russo. Foi precisamente essa convergên-
cia que criou uma dinâmica revolucionária inédita, da qual 
os bolcheviques souberam habilmente tirar partido. 

Porém, antes de examinar esse ponto, gostaria de evo-
car a importante contribuição de toda uma série de estu-
dos recentes, desenvolvidos tanto por historiadores russos, 
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como Boris Kolonitskii (2001), quanto por ocidentais, como 
Orlando Figes (1996), sobre a evolução das representações 
coletivas durante o ano de 1917. Um dado impõe-se: a esca-
lada de uma nova figura de “inimigo”, não mais o inimigo 
externo, o “alemão”, mas o inimigo interno, o rico, o bur-
guês, o explorador. Segundo Boris Kolonitskii, é em abril 
de 1917 que surgem, nas resoluções de bairro dos sovietes 
de Petrogrado, Moscou e outras cidades, então amplamen-
te dominados pelos socialistas-revolucionários, as primeiras 
menções à expressão “inimigos do povo”, cuja importância 
conhecemos, após outubro, na argumentação e na estrutu-
ração do terror bolchevique. 

Essa retórica do inimigo é alimentada por toda uma 
literatura socialista, mas não especificamente bolchevique. 
Entre as obras mais populares, os best-sellers de 1917, distribu-
ídos em milhões de exemplares pelo conjunto das impren-
sas bolchevique, menchevique, socialista-revolucionária e 
anarquista, figuram panfletos de título sugestivo: As aranhas 
e as moscas (note-se que a imagem da aranha-burguês-vampi-
ro sugando o sangue das moscas-trabalhadores resgata uma 
imagem bastante presente desde os anos 1900 na literatura 
anti-semita de extrema-direita, a aranha-vampiro represen-
tando o “capitalista-judeu”); ou então Por que não há merca-
dorias no campo e pão na cidade?. Nesta última brochura, os 
temas populares do apoderamento, da especulação e da 
sabotagem, intensificados pelas dificuldades crescentes do 
abastecimento (realidade maior e constante do ano de 1917 
nas cidades) são articulados em termos de luta de classes. 
Pode-se ler aí, notadamente: 

“Os responsáveis pela penúria e pela fome são os senhores 
capitalistas, os donos de fábricas, os banqueiros, os 
burgueses [...]. Tudo é intencionalmente organizado para 
que a mão descarnada da miséria e da fome estrangule o 
povo trabalhador” (Iaroslavskii, 1917). 
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Essa metáfora tornar-se-ia uma das mais célebres da 
Revolução, uma das mais exploradas pela propaganda 
bolchevique.“Todos nossos problemas sociais e alimentares 
desembocam numa única solução” escreve com perspicácia 
o filósofo Nikolaï Berdiaiev em setembro de 1917, 

“caçar o burguês, fonte de todos os males. Há alguns meses, 
o Inimigo era Nikkolacha [Nicolau II, NW], Alexandra [a 
Imperatriz, NW] e Grichka, o depravado [Rasputin, NW], 
que tramavam com o alemão. Hoje, o inimigo interno 
é o ‘burguês’. Nas filas, ‘burguês’ tornou-se sinônimo 
de ‘especulador’ ou de ‘judeu’. Para as massas sem 
trabalho, esfomeadas, cansadas da guerra, o ‘burguês’ é 
indistintamente todo indivíduo mais ou menos corretamente 
vestido, o intelectual, o comerciante, o estudante, o judeu, o 
que se evade” (Berdiaiev, 1991, p. 78). 

Através das resoluções dos sovietes, dos comitês de 
bairros, dos comitês de fábrica, vê-se avançar, ao longo do 
ano de 1917, o que Máximo Gorki caracterizou justamen-
te de “guerra plebéia contra os privilégios”, reais ou ima-
ginados. Solicita-se a requisição dos “apartamentos dos 
burgueses”, onde seriam alojados “em nome da justiça” os 
“trabalhadores explorados”, uma medida que será toma-
da pelos bolcheviques no início de 1918; exige-se (soviete 
de bairro de Vyborg, de maioria bolchevique, mas com 
uma forte minoria de socialistas-revolucionários) “que 
todos os proprietários que alugam mais de quatro quar-
tos dirijam-se ao soviete para receber uma intimação para 
limpar as ruas e as latrinas públicas”. Essa discriminação, 
essa exclusão eram certamente apenas uma primeira eta-
pa. Limito-me a citar duas petições, dentre inúmeras do 
mesmo tipo, enviadas ao soviete de Petrogrado em outu-
bro de 1917. Seus signatários esclarecem suas simpatias 
políticas: “socialistas sem partido” e explicam como pode 
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enfim realizar-se na Terra a aspiração secular do povo 
russo à “justiça” e à “liberdade”: 

“Os 20 milhões de burgueses em liberdade mantiveram 
na escravidão, durante séculos, os outros 160 milhões de 
nossa sociedade. A liberdade, hoje, deve existir para esses 
160 milhões, os outros 20 milhões devem se submeter 
[...]. A liberdade só deve existir para os oprimidos. Para os 
opressores, o cacete. Somente com o cacete teremos justiça”.
 
Ou ainda: 

“Nossa proposta: enviar todos os nobres e proprietários de 
terras, burgueses e membros da Okrana às Solovki 3 [...]. É 
mais do que hora de reunir em um lugar seguro todos esses 
vermes para que deixem de envenenar com seus bolores 
pútridos a Rússia operária e camponesa” (Livsin e Orlov, 
1998, pp. 250-269). 

No outono de 1917, o slogan inscrito, alguns meses mais 
tarde, nas celas da Cheka – “Morte à burguesia!” – já esta-
va em muitas mentes... No mesmo momento, as violências 
oriundas da decomposição do exército russo e do bunt (a 
revolta camponesa) convergiram em uma onda formidável. 
Para o dirigente menchevique Iuri Martov, a escalada do bol-
chevismo popular da segunda metade de 1917 foi precisa-
mente a expressão política da cultura de guerra dos campo-
neses-soldados. Diante da vaga selvagem dos “capotes cinza”, 
a tradição da social-democracia russa fora varrida, desfeita. 
A vitória do bolchevismo deu-se ao preço de uma ruptura 
sociológica com suas raízes operárias. Em contraste com a 
vulgata bolchevique (segundo a qual o bolchevismo seria a 

3 Ilhas do Mar Branco, local do primeiro grande campo de concentração da Rús-
sia soviética (N.T.).
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expressão do movimento revolucionário da classe operária), 
a interpretação de Martov lembra o que o general Brussilov 
dizia do “bolchevismo de trincheiras”, uma forma particular, 
transitória e efêmera de bolchevismo, evidentemente mui-
to diferente do bolchevismo patente do pequeno grupo de 
militantes revolucionários profissionais conduzido por Lenin 
(essas duas formas iriam rapidamente entrar em conflito já 
em 1918). O “bolchevismo de trincheiras”, que emergiu 
na segunda metade de 1917, fundava-se em três exigências 
maiores: a terra, a liberdade, a paz. Ele refletia a dupla natu-
reza do soldado-camponês russo: um combatente esgotado 
por três anos de uma guerra terrível e um agricultor desejo-
so de ver enfim realizar-se o sonho secular simbolizado por 
duas palavras mágicas, Zemlia e Volia (a Terra e a Liberda-
de). A terra, pela “partilha negra”4, ou seja, a distribuição 
de todas as grandes propriedades e a redistribuição, sob a 
égide da comunidade camponesa, das terras “àqueles que as 
laboram”. A liberdade, isto é, a rejeição de qualquer impo-
sição estatal, de qualquer instituição que não aquela oriun-
da da própria comunidade camponesa. A essas exigências 
maiores, que há muito faziam parte do programa defendido 
pelos socialistas-revolucionários, principais rivais políticos 
dos social-democratas, os soldados-camponeses acrescenta-
vam uma terceira – a paz imediata, reivindicação defendida 
exclusivamente pelos bolcheviques (Werth, 2002a)

Reflexo das tensões profundas que minavam o exército 
czarista após três anos de guerra, o “bolchevismo de trin-
cheiras” difundiu-se progressivamente graças a uma politi-
zação crescente do exército e de uma impaciência cada vez 

4 Em francês, partage noir, tradução do russo tchernyi peredel. Essa expressão signifi-
cava, para os camponeses, a divisão de todas as terras pelos próprios camponeses 
em função das “bocas a serem alimentadas” (número dos membros da família, 
com um coeficiente bastante complexo: um adulto do sexo masculino = 1 parte; 
um adulto do sexo feminino = 0,8 parte; um jovem de 16 anos, capaz de traba-
lhar = 0,7 parte; uma criança = 0,3 parte etc.) (N.T.).
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maior dos combatentes em dar um fim à guerra. Os comitês 
de soldados desempenharam um papel decisivo nesse pro-
cesso. Em contato direto com a vida política da retaguarda, 
as casernas e as guarnições radicalizaram-se bem antes das 
unidades da linha de frente. 

O fracasso da ofensiva de 18 de junho, a “contra-revo-
lução militar” posta em ação em julho-agosto de 1917 (limi-
tação das competências dos comitês de soldados, proibição 
de qualquer propaganda bolchevique, restabelecimento da 
pena de morte no front) e, mais ainda, o putsch abortado do 
generalíssimo Kornilov (final de agosto de 1917) constitu-
íram, como mostrou Allan Wildman em seu estudo magis-
tral sobre o exército russo em 1917 (Wildman, 1980), as 
três etapas maiores na radicalização e na bolchevização da 
tropa. A “traição” do generalíssimo precipitou as violências 
contra os oficiais e a decomposição do exército como força 
combatente e, mais ainda, como instrumento de repressão 
a serviço do Estado. 

Em setembro-outubro de 1917, cerca de um milhão 
de soldados-camponeses desertou de sua unidade e voltou 
para casa, entregando-se no caminho aos mais diversos 
atos de violência: pilhagens de comércios, roubos à mão 
armada, estupros coletivos, saques de pequenas cidades, 
pogroms, destruição das casas de proprietários de terras e 
execução dos ocupantes que não tinham tido tempo de 
fugir. A violência das zonas militares propagou-se da zona 
do front para a retaguarda à medida que se desagregava o 
exército como instituição, que desmoronavam as institui-
ções de enquadramento e de autoridade, que se dissolvia 
o próprio Estado. A brutalização gerada por três anos de 
guerra convergiu então com a violência do bunt, e deserto-
res e permissionários deram um impulso decisivo ao movi-
mento camponês. A partir do final de agosto, as agitações 
agrárias, até então relativamente limitadas e moderadas, 
transformaram-se, principalmente nas regiões onde a 
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fome de terras era mais gritante, mas também nas regiões 
próximas do front, em verdadeiras insurreições. Embora os 
habitantes dos vilarejos participassem em massa da pilha-
gem dos domínios, os instigadores eram, na maioria das 
vezes, os soldados, geralmente armados, que tinham volta-
do para casa. Além das destruições dos “ninhos de nobres” 
e da execução de seus ocupantes, uma das formas mais 
espetaculares de exações cometidas pelos desertores, que 
se deslocavam em bandos formados às vezes por milhares 
de indivíduos, era a pilhagem de pequenas cidades. Essas 
violências tinham freqüentemente uma coloração anti-
semita (pogroms das cidades bielo-russas de Bobruisk, Nes-
vij, Gomel). Na realidade, eles prolongavam, de maneira 
“espontânea” e anárquica, as práticas muito brutais de 
deportação da população judaica aplicadas, de maneira 
sistemática e “ordenada”, pelo exército russo em 1915-
1916. Por toda parte, a proliferação maciça de desertores, 
de permissionários, de militares “autodesmobilizados”, 
com freqüência sem o menor pecúlio e sem possibilidade 
de voltar para casa, traduziu-se por uma escalada espetacu-
lar das violências – ataques à mão armada, roubos, saques, 
rixas, estupros – nas cidades onde a ordem pública não era 
mais assegurada5:

“A barbárie camponesa de capote cinza invadiu as cidades, 
[escreve em outubro de 1917 Máximo Gorki]. Ela está 
presente em todo lugar, ela escorre e cheira mal. A 
revolução não passa de um pogrom de ódio, de vinganças e 
de frustrações, uma explosão de instintos zoológicos, uma 
revolta russa de onde a psicologia socialista está ausente, 
mas onde desponta o asiatismo”. 

5 Cf. Revoljutsionnoie dvizhenie v Rossii v 1917 g (O movimento revolucionário na 
Rússia em 1917), Moskva, 1957, 6 vol, em particular o volume 6, que cobre os 
meses de setembro-outubro de 1917.
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Foi graças a esse clima de violências e de caos, de deli-
qüescência de toda autoridade estatal, civil e militar, que os 
bolcheviques tomaram o poder. 

Nessa etapa, os bolcheviques são os únicos a encora-
jar, a instrumentalizar essa violência devastadora. Desde 
os primeiros meses da guerra, no final de 1914, Lenin 
definira assim:

“a essência do trabalho bolchevique: visar à transformação 
da guerra imperialista em uma guerra de classes, em uma 
guerra civil” (Lenin, 1962, pp.13-14). 

Para Lenin, de fato, a violência da luta das classes é o 
motor da História, o revelador das relações de força, a “ver-
dade da política”, a “ordália materialista”. Deve-se encorajar 
essa violência “purificadora” a fazer sua obra de destruição 
do “velho mundo” (lembremos o que Lenin dissera sobre as 
insurreições camponesas de 1905-1906: 

“Os camponeses não destruíram senão um décimo quinto 
dos domínios, um décimo quinto somente do que deveriam 
ter destruído para livrar definitivamente a terra russa dessa 
ignomínia que é a grande propriedade rural”. 

Encorajar a violência das massas, mas também: 

“organizá-la, controlá-la, subordiná-la aos interesses 
e às necessidades do movimento operário e da luta 
revolucionária geral, da ditadura revolucionária do 
proletariado [definida como] um poder conquistado e 
mantido pela violência, que o proletariado exerce sobre a 
burguesia, poder que não está ligado a nenhuma lei”. 

“Organização”, “controle”, “depuração”, são as palavras-
chave de um texto fundamental de Lenin de dezembro de 
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1917, “Como organizar a emulação?”, no qual ele chama as 
“massas conscientes” a orientar a violência para um

“objetivo único: purificar a terra russa de todos os insetos 
nocivos, das pulgas (os vigaristas) e dos percevejos (os 
ricos)”. 

A animalização do Inimigo (que, como se viu, não é 
nem nova nem apanágio dos bolcheviques) só pode eviden-
temente encorajar a violência. 

Enquanto instrumentalizam a violência social “de bai-
xo”, os bolcheviques, assim que tomam o poder, desenvol-
vem uma “cultura política da violência”, uma “cultura de 
guerra civil”, marcada por uma rejeição a qualquer acordo, 
qualquer desvio de obstáculo, qualquer negociação, qual-
quer divisão do poder. Dentre as medidas mais importantes 
figuram: a oficialização, desde o final de novembro de 1917, 
da noção “de inimigo do povo” (termo surgido, como já 
vimos, alguns meses antes); a criação, no início de dezem-
bro de 1917, de uma polícia política, a Cheka, órgão mul-
tifuncional (policial, político, extrajudiciário e econômico) 
com poderes inicialmente limitados, mas que vão aumentar 
rapidamente de maneira exponencial; a generalização da 
prática da tomada de reféns “pertencentes às classes ricas”; 
a dispersão violenta (com uso de armas) de qualquer mani-
festação antibolchevique, inclusive aquelas oriundas dos 
meios operários; a implantação de um sistema de campos 
de concentração onde o internamento, por simples medi-
da administrativa, não tinha outra justificativa senão “o 
pertencimento a uma classe hostil”. Essas práticas variadas 
inspiram-se, poderíamos dizer, no “espírito da época”, uma 
época marcada pela escalada do que Marc Ferro denomi-
nou “absolutismo popular”, pela onipresença da figura do 
Inimigo, pela translação do inimigo externo combatido des-
de 1914 para o inimigo interno – uma translação ilustrada 
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de maneira exemplar pelos primeiros campos de concen-
tração. Com efeito, muitos deles foram instalados no lugar 
dos campos de internamento dos prisioneiros de guerra 
alemães e austro-húngaros, progressivamente libertados, na 
primavera de 1918, em aplicação ao tratado de paz de Brest-
Litovsk. Nesse momento – primavera de 1918 – uma outra 
etapa começa, a da guerra civil, mas também a da constru-
ção, pelos bolcheviques, de um novo Estado. 

Anos 1918-1922: as guerras civis no ex-Império russo
Os anos 1918-1922 foram, por muito tempo, analisados sob 
um único aspecto: o de um enfrentamento militar e ideo-
lógico entre forças revolucionárias (os “Vermelhos”) e con-
tra-revolucionárias (os “Brancos”). Na realidade, esses anos 
de guerra civil, marcados por conflitos multiformes (Ver-
melhos contra Brancos, mas também Verdes – camponeses 
desertores que fugiam do alistamento militar e se opunham 
às requisições – contra os “Vermelhos” e os “Brancos”, ucra-
nianos contra judeus, citadinos contra camponeses, povos 
“colonizados” da Ásia central contra os “colonizadores” 
russos), foram, antes de tudo, um momento de fortíssimas 
tensões entres as forças sociais – em particular o campesi-
nato – ou nacionais centrífugas que desejavam prosseguir 
sua revolução iniciada em 1917, uma revolução antiestatal, 
anticentralizadora, de forte conteúdo libertário e localista, e 
forças políticas (“Vermelhos”, mas também “Brancos”) que 
tentavam restabelecer, nas zonas que controlavam, o Estado 
que se desagregara no decorrer de 1917, tornar a impor o 
controle das cidades sobre o campo, mobilizar homens e 
recursos indispensáveis para combater o adversário.

Nessa empreitada, os bolcheviques tiveram mais sucesso 
que seus oponentes, por uma série de razões que recapitulei 
rapidamente na minha introdução. Na verdade, os “Brancos” 
não tinham outro projeto senão uma volta ilusória a um pas-
sado mistificado e que não oferecia nenhuma perspectiva de 
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renovação ou de integração social. Quanto aos socialistas-re-
volucionários, cujas idéias foram, por um determinado perí-
odo, compartilhadas pela maioria, eles permaneceram pro-
fundamente presos a uma concepção estritamente localista 
e descentralizada do poder, que os privava de perspectivas 
concretas de organização e de construção de um Estado.

Voltando à questão das violências, um primeiro pon-
to que deve ser ressaltado é o fato de que todas as for-
ças políticas em luta deflagraram contra os seus inimigos 
métodos que já haviam sido empregados contra o inimi-
go externo durante a Primeira Guerra Mundial, particu-
larmente, as instituições e as práticas de uma mobiliza-
ção total, a política sendo pensada como a continuação 
da guerra. Um segundo ponto: a importância da luta 
contra os “inimigos internos” na retaguarda das linhas 
de combate, muito instáveis, que se opunham aos exér-
citos regulares. Essa luta freqüentemente degenerou em 
uma “guerra suja de pacificação”, cujas vítimas principais 
foram os civis: camponeses refratários que recusavam 
a mobilização e o alistamento, perseguidos pelos dois 
lados; “simpatizantes” bolcheviques e judeus massacrados 
pelos Brancos e pelos vários exércitos ucranianos; mem-
bros do clero e das elites do antigo regime tomados como 
reféns e massacrados pelos Vermelhos.

Retomemos mais detalhadamente o processo, particu-
larmente violento, de “reimposição do Estado” pelos bol-
cheviques, um processo iniciado cerca de seis meses após 
outubro de 1917, e saudado, à época, por vários de seus 
adversários, tais como os liberais Maklakov ou Miliukov. 

Lenin, como também muitos especialistas e tecnocratas 
não-bolcheviques, era fascinado pelo modelo de capitalis-
mo do Estado alemão desenvolvido durante a guerra:

“Nós precisamos [escreve em maio de 1918] aprender com 
o capitalismo de Estado alemão, assimilá-lo com todas as 
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nossas forças, não hesitar diante dos métodos ditatoriais para 
acelerar, ainda mais do que fizera Pedro I, a assimilação do 
ocidentalismo pela Rússia bárbara, não hesitar em utilizar 
métodos bárbaros para lutar contra a barbárie” (Lenin, 
1962, p. 101, grifos do autor). 

A “barbárie” aqui mencionada é, antes de tudo, a “bar-
bárie” camponesa, o “asiatismo” das massas rurais, amaldi-
çoado por Lenin enquanto intelectual russo, por um lado, e 
marxista, por outro, para quem fora o campesinato conser-
vador que selara o destino da Comuna de Paris – referência 
fundamental, particularmente durante a instalação do novo 
regime bolchevique. 

A “batalha pelos cereais” – que acobertava uma luta 
contra os “koulaks” – introduzida pelos dirigentes bolche-
viques em maio de 1918, ao conferirem plenos poderes ao 
Comissariado do Povo para o Abastecimento, verdadeiro 
Estado dentro do Estado, representa, é claro, uma resposta 
específica a uma situação de crise nas trocas entre cidades 
e meio rural (bem anterior à tomada do poder pelos bol-
cheviques), que se traduz, no início da primavera de 1918, 
por imensas dificuldades de abastecimento nas cidades, bas-
tiões do novo poder. Mas essa “batalha pelos cereais” não é 
somente econômica. Os bolcheviques estão decididos, atra-
vés da “ditadura do abastecimento”, a impor novamente o 
“princípio do Estado” aos “pequenos proprietários que têm 
horror à organização e à disciplina”. Por três anos consecu-
tivos, destacamentos do “exército do abastecimento” (cerca 
de 300.000 homens em 1920) do todo-poderoso Comissaria-
do do Povo para o Abastecimento, vão manter um clima de 
extraordinária violência nos campos. Temos aqui também 
um notável exemplo de instrumentalização, pelos bolche-
viques, das tensões entre as cidades e o meio rural – essas 
milícias armadas, em sua maioria compostas por desempre-
gados ou elementos do lúmpen-proletariado, esfomeados 
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e dispostos a tudo para se apropriar, pela força, do trigo 
“retido pelos koulaks”. As exações dessas milícias armadas 
foram a origem da maioria dos motins e revoltas campo-
nesas que eclodiram em 1919, culminando em 1920-1921 
(Tchapannaia voina nas províncias de Samara e de Simbirsk 
na primavera de 1919, guerras camponesas na Ucrânia em 
1919, insurreições camponesas de Tambov – Antonovschina, 
em 1920-1921, da Sibéria ocidental em 1920-1921). Essas 
guerras camponesas, que mesclavam elementos “moder-
nos” (a maioria dos chefes dos exércitos camponeses eram 
oficiais que tinham se formado durante a Primeira Guerra) 
e elementos muito “arcaicos”, constituíram uma das parti-
cularidades mais fortes – e até recentemente subestimadas 
– das guerras civis russas, e ao mesmo tempo uma experi-
ência formadora e decisiva no decorrer da qual se forjavam 
numerosas práticas de violência do novo regime.

Esse processo de “reimposição do Estado”, que o his-
toriador Mikhail Frenkin caracterizou justamente como a 
primeira grande operação “contra-revolucionária” desen-
volvida com sucesso no meio rural russo desde o esmaga-
mento, pelo estado czarista, das insurreições populares de 
1906-1907, desenvolveu-se num clima de extraordinária 
violência e de arbitrariedade absoluta, fato confirmado 
por documentos da Cheka sobre a situação no meio rural, 
recentemente publicados sob a direção do Prof. Danilov 
(Danilov e Berelowitch, 1998). Nessa espiral de violências, 
mesclavam-se brutalidades “arcaicas” às quais, há séculos, 
as autoridades tinham recorrido para domar servos e cam-
poneses revoltados (tais como a bastonada ou a flagelação 
pública), e violências “modernas” destinadas a aniquilar “o 
inimigo interno”, segundo métodos testados nas frentes da 
Grande Guerra: desocupação dos vilarejos de seus habitan-
tes, deportados ou transferidos para campos de concen-
tração; fuzilamentos em massa de reféns. Freqüentemente 
comandados por oficiais formados nas escolas militares cza-
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ristas e aliados do regime bolchevique a partir do momen-
to em que este demonstrou a sua resolução em esmagar as 
revoltas campesinas, os destacamentos punitivos (chama-
dos, de maneira significativa, “destacamentos de extermí-
nio” – istrebitel’nye otriady) empregaram técnicas de guerra 
testadas nos campos de batalha da Grande Guerra: bombar-
deio de vilarejos pela artilharia, fuzilamento em massa de 
reféns, uso de gás de combate para “limpar” as florestas nas 
quais se escondiam os “bandidos”6. 

Essas violências não eram, evidentemente, apanágio de 
nenhuma das partes. Os camponeses insurgidos, agrupados 
em bandos armados compostos de milhares de homens, 
entregaram-se a práticas de uma violência extrema e osten-
tatória, destinadas a aterrorizar o adversário. Assistiu-se a 
um incrível ressurgimento do fenômeno do “banditismo 
social”, sinal tangível, dentre vários outros, da formidável 
regressão que o país enfrentou entre 1918 e 1922. Um pri-
meiro tipo de banditismo, que correspondia ao modelo 
imutável da “rebelião primitiva” evidenciada por Eric Hobs-
bawm, pode ser salientado. Tratava-se de bandos de “vin-
gadores” (mstiteli) que operavam localmente. Esses bandos 
atacavam prioritariamente os funcionários do poder sovi-
ético, saqueavam os prédios públicos, símbolos do poder 
“estrangeiro” na cidade, destruíam os documentos fiscais, 
cortavam as linhas de estradas de ferro, saqueavam os silos 
do Estado onde eram estocados os cereais requisitados, che-
gando a redistribuir aos camponeses os grãos retomados. 
Eles eram compostos, essencialmente, por desertores, por 
refratários ao alistamento militar e por outros camponeses 
que se tornaram foras-da-lei por terem se oposto às requi-
sições, fugido do alistamento pelo Exército Vermelho ou 
desafiado o representante local do poder; não eram, natu-
ralmente, isentos de elementos criminosos. Nas províncias 

6 Sobre essas violências, cf., em particular, Danilov e Shanin (1994).
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da Rússia central, na Ucrânia (e, naturalmente, na Ásia e 
no Cáucaso, onde o banditismo “costumeiro” era uma 
forma tradicional de resistência contra a russificação), a 
maioria dos bandos evoluía em um perímetro conhecido, 
beneficiando-se geralmente do apoio da população local. 
Nas regiões pouco povoadas – estepes do Don e do Além-
Volga, florestas dos Urais e da Sibéria – operava um outro 
tipo de bandos – os bandos ditos “voadores”, muito mais 
heterogêneos, compostos por marginais, criminosos, deser-
tores, proscritos (particularmente antigos oficiais do Exér-
cito Branco) e desenraizados em busca de um lar ou de um 
destino, ambos improváveis, deixados anos antes. Soberba-
mente descritos por Boris Pasternak (Doutor Jivago), esses 
bandos, compostos por vezes de centenas de cavaleiros e de 
soldados de infantaria, deslocavam-se com armas (pesadas) 
e bagagens (carroças) por grandes distâncias podendo atin-
gir mil quilômetros (Werth, 2002b).

Tanto quanto uma rejeição radical do novo regime, 
a experiência guerreira adquirida nas frentes da Grande 
Guerra e a brutalização que se seguiu, unificava, nessas for-
mações paramilitares, percursos e destinos individuais mui-
to diferentes. Os bandos mais estruturados e que opuseram 
a mais longa resistência eram, em geral, aqueles provenien-
tes de motins de unidades do Exército vermelho. Domi-
nando as técnicas militares, comandados por oficiais expe-
rientes, eles apresentavam certo número de traços comuns. 
Os seus chefes eram, na maioria, camponeses mobilizados 
durante a Grande Guerra. “Introduzidos na política” nos 
comitês de soldados do exército em 1917, tinham aderido 
ao partido socialista revolucionário ou bolchevique antes 
de serem promovidos a oficiais no Exército Vermelho. Após 
terem combatido contra os Brancos, eles haviam rompido 
– uma vez afastada a ameaça de uma restauração do Antigo 
Regime – com o que consideravam uma “traição aos ideais 
revolucionários” pelos “falsos bolcheviques”.
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Os destacamentos de camponeses dirigidos pelo coman-
dante amotinado do Exército Vermelho Andreï Sapojkov 
foram batizados, de forma significativa, de “Primeiro Exér-
cito da Verdade”. Em seu manifesto (13 de julho de 1920) 
o “Soviete militar revolucionário do Primeiro Exército da 
Verdade” afirmava que “na Rússia soviética, o poder dos 
camponeses trabalhadores tinha há muito tempo desapare-
cido”. Todas as instituições “ditas soviéticas” eram, na reali-
dade, dirigidas por “inimigos da revolução – proprietários 
fundiários, burgueses e oficiais”. Nesses “tempos de pertur-
bações”, o tema da impostura do poder – um tema mobi-
lizador de todas as grandes revoltas campesinas que sacu-
diram o império russo por séculos – ressurgiu com força. 
Apresentando-se como “vingadores”, como os “autênticos 
defensores dos camponeses oprimidos”, os “bandidos” se 
entregavam a exações de uma violência extrema e ostenta-
tória contra os representantes do poder dos “falsos comu-
nistas”: os funcionários que caíam em suas mãos eram con-
denados à morte de forma atroz, num arrebatamento de 
violência demonstrativa destinada a aterrorizar o adversário 
– congelados vivos no inverno, após serem aspergidos por 
água, empalados ou enterrados até o pescoço e assim deixa-
dos como alimento aos animais. Não esqueçamos a dimen-
são anti-semita dessa violência: na Bielorússia e na Ucrânia 
ocidental, os bandos conduzidos por Balakhovitch, Golak, 
Orel-Galitchevski, Vassili Popov e outros chefes de bandos 
que permanecem no anonimato, perpetraram, com o apoio 
dos camponeses locais, numerosos pogroms, cujas vítimas se 
contam às dezenas de milhares. O seu alvo principal era, 
de forma significativa, a “comuna judaica” (zidovska kommu-
na), já que os bolcheviques (que tinham tentado criar, na 
rica Ucrânia, kolkhozes ou sovkhozes) estavam amalgamados 
aos judeus, que, para o camponês ucraniano, eram esses 
“estrangeiros” cujo modo de vida, religião e costumes eram 
tão profundamente diferentes. Nesses afrontamentos, um 
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grande mito estava nascendo, cujas conseqüências seriam 
tão dramáticas para toda a história do século XX europeu – 
o mito do “judaísmo-bolchevismo” (Miliakova, 2006).

Os Brancos, bem como as unidades nacionalistas ucrania-
nas de Simon Petliura, requisitaram também sem distinção, 
recrutaram à força, cometeram numerosos massacres de civis 
desde que houvesse desconfiança de que pertenciam a uma 
“categoria suspeita”: “bolcheviques” ou “judeus”. As violên-
cias mais terríveis das forças antibolcheviques foram direcio-
nadas contra a população judia, particularmente na Ucrânia 
e na Bielorússia, vítima dos maiores massacres (pelo menos 
150.000 mortos) perpetrados contra essa comunidade antes 
do Holocausto. Os dirigentes militares Brancos sempre atri-
buíram esses massacres aos “excessos incontroláveis”, negan-
do qualquer ação premeditada e qualquer plano de conjun-
to. No entanto, a amplitude e o caráter sistemático dos mas-
sacres dos judeus levaram ao questionamento da existência, 
mais ou menos admitida, mais ou menos consciente, de uma 
intenção “eliminadora”, remetendo a um anti-semitismo radi-
cal, muito presente há anos em alguns oficiais do alto escalão 
do exército czarista. Desde 1914, estes haviam tido, mais de 
uma vez, a oportunidade de proceder a deportações maciças 
de populações judias, e até mesmo de participar de um dos 
vários pogroms que tinham acompanhado a decomposição do 
exército czarista em 1917.

No entanto, pode-se dizer globalmente que a violência 
bolchevique foi mais abertamente assumida, reivindicada, 
mais teorizada do que a violência antibolchevique. Foi tam-
bém mais desinibida, pois mais “abstrata”, fundada em uma 
sorte de cientismo, o conhecimento das leis da História e 
da evolução das classes sociais, sendo que algumas, como 
a burguesia, deveriam necessariamente desaparecer: os res-
ponsáveis pela Cheka, por exemplo, explicavam que não 
matavam indivíduos, mas exterminavam, por meio deles, 
uma classe social condenada pela História: 
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“Nós exterminamos a burguesia como classe [afirmava 
Latsis, um dos adjuntos de Dzerjinskii]. Nós não procuramos 
estabelecer a culpa de tal ou qual indivíduo perante o poder 
soviético. A primeira questão que nos colocamos é a de seu 
pertencimento a uma classe, de suas origens sociais, de sua 
educação, de sua profissão. Esses parâmetros definem o 
destino do indivíduo incriminado. Tal é a essência do Terror 
Vermelho” (Krasnyi Terror , 1918, p. 1). 

Essa concepção era amplamente compartilhada pelos 
simples executores. Questionado sobre o fato de não ter ao 
menos promovido um processo verbal mínimo das conde-
nações à morte e das execuções, um chekista de base profe-
riu esta extraordinária réplica: 

“Para que todas essas formalidades administrativas se estamos 
liquidando os koulaks e os burgueses como classe?”. 

Este “terror de classe” era permanentemente justificado 
pelo fato de um mundo novo estar nascendo. Tudo era permi-
tido, como explicava o editorial do primeiro número de Kras-
nyi Metch (O Gládio Vermelho), jornal da Cheka de Kiev: 

“Rejeitamos os velhos sistemas de moralidade e de 
‘humanidade’ inventados pela burguesia com o intuito de 
oprimir e de explorar as classes inferiores. Nossa moralidade 
não tem precedentes, nossa humanidade é absoluta pois 
ela repousa sobre um novo ideal: destruir toda forma de 
opressão e de violência. Para nós, tudo é permitido pois 
somos os primeiros no mundo a levantar a espada, não 
para oprimir e reduzir à escravidão, mas para libertar a 
humanidade de suas correntes. Sangue? Que o sangue jorra! 
Pois somente o sangue pode colorir para sempre a bandeira 
negra da burguesia pirata, em estandarte vermelho, 
bandeira da Revolução!” (Krasnyi Metch, 1919, p. 1).
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Última particularidade deste “Terror Vermelho” – foi no 
mais alto nível do Partido que ele foi decretado, ao menos 
no tocante a alguns de seus episódios mais sangrentos (mes-
mo se, na prática, os responsáveis locais conservavam uma 
importante margem de iniciativa): o famoso “Decreto sobre 
o Terror Vermelho” do dia 5 de setembro de 1918, ponto 
de partida dos primeiros grandes massacres em massa (10 
mil a 15 mil execuções sumárias em dois meses); ou ainda 
a diretiva secreta do dia 24 de janeiro de 1919 sobre a “des-
cossaquização”, chamando-a 

“um terror maciço contra os cossacos ricos que deverão ser 
exterminados e fisicamente eliminados até o último e, em 
geral, contra todos os cossacos que participaram direta ou 
indiretamente da luta contra o poder soviético” (Werth, 2004). 

Como resultado dessa diretiva, cerca de 10 mil a 12 mil 
homens foram executados em algumas semanas, depois de 
um julgamento sumário por um tribunal militar revolucio-
nário. Esta desmesura de terror, erigida a política sistemá-
tica, só parou quando o Exército Vermelho foi obrigado a 
recuar em face da rebelião cossaca. Ela foi retomada dezoito 
meses mais tarde sob outra forma: a deportação total, dada 
como exemplo, de toda a população (cerca de 50 mil pesso-
as) de meia dúzia de grandes burgos cossacos da região do 
Terek, particularmente rebeldes ao poder soviético. Note-
mos, no entanto, que essas deportações punitivas permane-
ceram, se considerarmos a escala do país e tendo em vista 
as violências extremas da guerra civil, limitadas. Em 1920, 
a logística era notadamente deficiente para levar a cabo as 
operações de deportação de maior envergadura: falta de 
comboios ferroviários, de carroças, de cavalos, desorgani-
zação por conta da insegurança geral num ambiente não 
pacificado. A “descossaquização” permaneceu um grande 
projeto inacabado.
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Atingimos, aqui, um dos limites deste terrível nó de 
violências: o esgotamento material, físico e moral dos com-
batentes – e, de forma geral, do próprio país, exangue, 
desindustrializado (lembremos que em 1921 a produção 
industrial havia caído para 12% do nível de 1913!), desurba-
nizado. Mais do que uma vitória militar sobre os campone-
ses insurgidos, foi a grande fome de 1921-1922 (nas regiões 
do Volga, mas também nas estepes do Don) que pôs fim às 
guerras camponesas.

A trégua com o campesinato, decretada pelos dirigentes 
bolcheviques no X Congresso do Partido (março de 1921), 
quando as requisições foram finalmente substituídas pelo 
imposto em mercadorias, a NEP (Nova Política Econômi-
ca) foi adotada e o “Comunismo de Guerra” abandonado, 
desorientou profundamente todo o aparato político-militar 
bolchevique que tinha se formado nas guerras civis e para 
o qual não havia outro horizonte político senão a guerra 
contra os inimigos internos. Desde 1922, um responsável de 
cúpula da OGPU relatava a Felix Dzerjinski:

“Nossos chekistas têm saudade dos anos nos quais extorquir, 
saquear, cobrar uma contribuição extraordinária da 
burguesia era o pão de cada dia. Eles vivem o seu estatuto 
de pequeno funcionário como sendo uma profunda 
decadência [...] No período atual, assistimos a uma 
degenerescência progressiva de nossos homens. Se nada 
for feito, o Estado correrá o risco de se deparar com um 
aparelho que não funciona”7.

Notável confissão, que toca o cerne do funcionamento 
do sistema: a necessidade permanente de reativar a dinâ-
mica da violência que, do ponto de vista dos bolcheviques, 

7 RGASPI (Arquivos de Estado da Rússia em História Social e Política), 
76/2/306/224.
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tinha dado resultados extraordinários no decorrer dos anos 
1917-1922. Essa dinâmica da violência está no centro da 
dinâmica totalitária, uma dinâmica fundada na identifica-
ção da política e da guerra ou, mais especificamente, como 
escreveu Pierre Hassner:

 “na inversão da fórmula clausewitziana por uma formulação 
comum a Lenin e a Ludendorf, de acordo com a qual 
‘a política é a continuação da guerra por outros meios’” 
(Hassner, 1999, p. 368). 

A trégua é, a curto prazo, a “degenerescência”. Dege-
nerescência dos ativistas, afogados no “oceano rural”, 
degeneres cência do Partido, infiltrado por “elementos social-
mente estranhos”, degenerescência do Estado, infiltrado por 
“especialistas burgueses”.

Relançar a dinâmica revolucionária, pôr fim, preventi-
vamente, a processos sociais e políticos que correm o ris-
co de escapar a todo controle – tal foi o sentido da grande 
ofensiva de transformação brutal e acelerada lançada pelo 
grupo stalinista no final dos anos 1920. Para essa segunda 
revolução, essa “Revolução de cima” (Robert Tucker), a 
experiência fundadora dos anos 1918-1922 foi ao mesmo 
tempo um modelo para a ação e uma etapa “heróica” a ser 
ultrapassada.

Nicolas Werth 
é diretor de pesquisa do Institut d’Histoire du Temps Pré-
sent, no Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS-IHTP). 
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A REVOLUÇÃO RUSSA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 
E COMPARADA

Modesto Florenzano

Nesta exposição procurarei, com o olhar e a perspectiva do 
historiador de história moderna, que é a minha, comparar 
a Revolução Russa com a Revolução Francesa de 1789 e a 
Revolução Inglesa de 1640. Não há necessidade de lembrar 
aqui que a Revolução Russa já foi, e continua sendo, com-
parada a outras Revoluções, quer a ela anteriores no tempo, 
como, por exemplo, a norte-americana de 1776, quer a ela 
posteriores, como a chinesa de 19491. De minha parte, entre 
as muitas razões que poderia oferecer aqui para justificar o 
porquê de comparar a Revolução Russa com as Revoluções 
Francesa e Inglesa, e apenas com elas, mencionarei duas: 
uma razão de ordem histórica, e outra, historiográfica. 

Em termos de história, é impossível compreender bem, 
ou a fundo, a Revolução Russa, fazendo-se abstração da 
Revolução Francesa de 1789, bem como compreender esta 
última, fazendo-se abstração da Revolução Inglesa de 1640. 
A presença da Revolução Francesa e de seus desdobramen-

1 Ver, entre outros, os livros de Crane Brinton (1958) um dos primeiros estudos 
comparativo das Revoluções Inglesa, Francesa, Norte-Americana e Russa, e de 
Theda Skocpol (1985).
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tos nas mentes dos revolucionários russos é um fato bastante 
conhecido para ser enfatizado aqui. Basta observar que, no 
caso dos dois maiores protagonistas de Outubro de 1917, 
Lenin e Trotsky, foi o profundo conhecimento que tiveram 
da Revolução Francesa que permitiu a ambos elaborar suas 
respectivas teorias revolucionárias.

Marc Ferro, historiador francês da Revolução Russa, 
observa que, na França, nos primeiros anos que se seguem 
à Revolução de 1917:

“Lenin era assimilado a Robespierre, e, com base nesse 
terreno conhecido, podiam-se opor partidários da 
‘indulgência’ a partidários da ‘intransigência’. Lenin 
eliminava os partidos, tal como Robespierre eliminara os 
girondinos, os indulgentes. Ora, os revolucionários russos 
analisavam os eventos um pouco do mesmo modo. Em 
alguns casos, Fevereiro de 1917 era comparado a 1789, e 
Outubro, à ditadura jacobina; em outros, 1905, a 1917, 
Fevereiro de 1917, a 10 de agosto de 1792 (queda do rei) e 
Outubro ao Terror; logo após, passou-se a identificar a NEP 
com o Termidor. Com boa lógica, Bertrand Russel – em 
Prática e teoria do bolchevismo (1921) – esperava o advento de 
um Bonaparte” (Ferro, 1984, p. 56).

Por sua vez, o historiador Eric Hobsbawm, em livro que 
trata da historiografia da Revolução Francesa, assinala que “a 
luta da década de 1920 na União Soviética foi conduzida com 
acusações mútuas tiradas da Revolução Francesa”, e cita a fra-
se de um comunista francês que, tendo convivido em Moscou 
com revolucionários russos, ao voltar para a França, em 1920, 
declarou maravilhado: “Eles conhecem a Revolução Francesa 
melhor do que nós!” (Hobsbawm, 1996, pp. 73 e 62). 

Embora, sem dúvida, a presença da Revolução Inglesa 
nas mentes dos revolucionários franceses de 1789 não tenha 
sido tão generalizada e forte quanto a que acabamos de 
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examinar, também não foi de pouca importância para não 
merecer ser lembrada aqui. Vejamos três exemplos: Mirabe-
au, que participara da tradução para o francês de uma his-
tória da Inglaterra, publicada em 1791 (e intitulada Histoire 
d’Angleterre depuis l’avènement de Jacques I jusqu’à la Révolution... 
et enrichie de notes. Par Mirabeau), exprimiu, segundo um tes-
temunho, sua “vontade de instruir e influenciar a revolução 
que se abria pela narrativa da precedente”; nas memórias 
que Brissot, um dos líderes girondinos, escreveu antes de ir 
para a guilhotina em 1793, lê-se: “Esta idéia de revolução [...] 
passava com freqüência pela minha cabeça [...] A história 
de Carlos I e de Cromwell havia-me particularmente impres-
sionado [...] Não me parecia impossível renovar esta revolu-
ção”; Napoleão, por sua vez, teria segredado a um intimo em 
1797: “Não quero desempenhar o papel do general Monck” 

(Lutaud, 1990). 
Ainda sobre a presença da Revolução Inglesa na Revo-

lução Francesa, e permanecendo simultaneamente nestes 
dois planos, o da história e o da historiografia, considere-se 
a figura do historiador e político francês, François Guizot 
(1787-1874). Durante a Restauração na França, mais preci-
samente na década de 1820, Guizot, ao mesmo tempo em 
que proferia aulas no Collège de France, às quais muitos 
ouvintes assistiam, como o então jovem Aléxis de Tocque-
ville, não se descuidava de preparar e apressar o fim da 
Restauração, tão grande era a sua convicção de que isto 
estava, inevitavelmente, para acontecer. Não foi, portanto, 
um mero acaso o fato de ter sido ele, Guizot, o primeiro a 
interpretar os acontecimentos políticos ocorridos na Ingla-
terra em meados do século XVII como uma Revolução, 
numa publicação de 1826, precisamente intitulada História 
da Revolução Inglesa de 1640 2.

2 Sobre o lugar ocupado por este escrito de Guizot na historiografia da Revolução 
inglesa do século XVII, ver R.C. Richardson (1991). 
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Guizot estava absolutamente convencido de que, assim 
como a Revolução Inglesa chegara ao fim com a Revolução 
Gloriosa de 1688-1689 o mesmo iria, mais cedo ou mais tar-
de, acontecer com a França. Pois não tinham as duas Revo-
luções, a Inglesa de 1640 e a Francesa de 1789, guardadas 
as devidas diferenças, passado pelas mesmas seqüências e 
fases? Com efeito, em ambas, uma vez derrubado o absolu-
tismo (precipitado por um colapso financeiro dos respecti-
vos Estados), abrira-se um período instável de monarquia 
constitucional, no qual a iniciativa do poder passara ao 
Parlamento, mas por causa da irredutibilidade do confli-
to entre a Corte e o Parlamento, e suas respectivas forças 
sociais e político-militares de sustentação, o conflito desa-
guara em guerra civil e civil-internacional, com o que se 
chegara à instalação de um regime revolucionário e repu-
blicano, a uma luta de vida e morte entre revolucionários 
moderados e radicais, seguindo-se a esta luta uma ditadura 
pessoal e uma reação no interior da revolução vitoriosa; rea-
ção que, na França, conhecida como Termidor, aconteceu 
antes (em 1794) e não simultaneamente com a ditadura 
pessoal de Napoleão (a partir de 1799), como foi o caso 
com Cromwell na Inglaterra, o qual, ao tomar o poder, em 
1647-1649, implementa a reação à Revolução (depois de a 
ter radicalizado) e a ditadura. 

Tendo em mente as trajetórias, ou parábolas, percor-
ridas pelas Revoluções Inglesa e Francesa – derrubada do 
absolutismo, monarquia parlamentar, guerra civil, repú-
blica, reação termidoriana, ditadura pessoal, restauração, 
superação da restauração e encerramento da Revolução –, 
não deixa de ser impressionante constatar que, também 
na Revolução Russa, observam-se, mutatis mutandis, uma 
dinâmica e uma seqüência revolucionárias bastante seme-
lhantes àquelas duas Revoluções. Com efeito, não temos 
também no caso da Revolução Russa, uma vez derrubada 
a monarquia absolutista, um regime constitucional, embo-
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ra muito breve e sob forma republicana, depois um regi-
me revolucionário--radical com guerra civil, sobrevindo, a 
seguir, a reação termidoriana, a ditadura pessoal (de dura-
ção longa e, depois da morte de Stalin, de caráter colegia-
da), e, agora, isto é, desde 1991, com o colapso da União 
Soviética, uma surpreendente e imprevista restauração. 
Na Revolução Francesa, diga-se de passagem, Robespierre 
e Napoleão dividiram no tempo os papéis que, na Revo-
lução Inglesa, Cromwell desempenhou sozinho e simul-
taneamente, enquanto na Revolução Russa, Stalin repre-
sentou aqueles três personagens, tendo desempenhado, 
sucessivamente, os três papéis, de Cromwell, Robespierre 
e Napoleão.

A esta altura já deve estar claro que estou tentando 
explorar menos as diferenças e mais as semelhanças entre 
as três Revoluções. Registremos, entre as muitas diferenças, 
em termos sociais, uma participação quase insignificante da 
classe camponesa na Revolução Inglesa, ao contrário da par-
ticipação decisiva desta mesma classe nas duas subseqüen-
tes; a presença fundamental da classe operária na Revolu-
ção Russa, mas inexistente nas outras duas pelo simples fato 
de não existir ainda o sistema fabril, o que não significa que 
o mundo do trabalho artesanal não tenha desempenhado 
um papel importante, sobretudo na Revolução Francesa, 
com os sans-culottes.

Registremos, em contrapartida, entre as semelhanças, 
que, embora com intensidades diferentes, nas três Revolu-
ções, entre as fileiras das respectivas classes dominantes, a 
nobreza, sobretudo da franja mais alta, a aristocracia (que, 
mesmo quando não dirige o Estado, ocupa o poder), havia 
ou um sentimento muito difuso de culpa, ou uma baixa 
auto-estima, ou, ainda, uma desconfiança com relação ao 
poder monárquico (e vice-versa, uma desconfiança deste 
último para com a aristocracia); bem como havia, com rela-
ção ao Estado, esse fenômeno conhecido como alienação 
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ou deserção dos intelectuais3. De sorte que o puritanismo, 
o iluminismo e o socialismo, antes mesmo de funcionarem 
como ideologias com base nas quais as três Revoluções 
foram, respectivamente, levadas a cabo, funcionaram, para 
muitos integrantes das três nobrezas/aristocracias, como 
alternativa e solução ideológica ao profundo mal-estar éti-
co-político por eles vivido e que decorria de uma relação 
histórica tensa e conflituosa dessas mesmas classes com os 
seus respectivos Estados. 

Em outros termos, está-se aqui sustentando a tese de que, 
se uma Revolução tornou-se possível na Inglaterra, na França 
e na Rússia, foi porque nos seus antigos regimes produziu-
se uma fratura, uma divisão fatal no establishment, ou bloco 
de poder, vale dizer, entre classes e/ou frações de classes 
dominantes e o poder. A difusão e a força do puritanismo, 
do iluminismo e do socialismo, nas sociedades inglesa, fran-
cesa e russa do antigo regime, era a um só tempo sintoma 
e conseqüência desse mal-estar espiritual e conflito político 
no interior de suas respectivas classes dominantes (e destas, 
obviamente, com relação às classes dominadas). Em contra-
partida, e como uma espécie de contraprova ao que se está 
afirmando, nem na Prússia/Alemanha, nem no Piemonte/
Itália, em 1848/1849 e em 1918/1919, existiu algo semelhan-
te; daí o fracasso, ou melhor, a impossibilidade de uma revo-
lução nesses dois países e nesses dois momentos cruciais.

Continuando, pois, com a comparação, com ênfase 
na semelhança, lembremos que as historiografias das três 
Revoluções têm em comum o fato de estarem irremediavel-
mente marcadas pela divisão entre interpretações a favor 
e interpretações contrárias ao fenomeno revolucionário. O 
que demonstra a impossibilidade de se produzir interpre-
tações que sejam neutras com relação ao seu objeto. Como 

3 Sobre esse fenômeno ver Lawrence Stone (2000); Aléxis de Tocqueville (1979); 
Franco Venturi (2003 e 1972); e, também, Eric Hobsbawm (1977, 1992 e 1995). 
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lembrou o professor J. Dunn, “Revolução não é um tema 
banal, e revoluções são acontecimentos especificamente 
não banais” (1972, p. 1). Nesse sentido, vejamos três consi-
derações de historiadores, com posições ideológicas distin-
tas, a respeito de cada uma das três Revoluções.

Comecemos com o historiador liberal-conservador 
François Furet que, em livro de 1986, assim caracterizou a 
historiografia da Revolução francesa: 

“[seu] desenvolvimento é comparável ao desenvolvimento 
da própria Revolução: atravessada de contradições e de 
batalhas espetaculares, como se o caráter teatral do evento 
tivesse sido legado a seus historiadores, única parte não 
dividida de uma herança conflituosa” (Furet, 1986, p. 7). 

Por sua vez, o historiador liberal-progressista Lawrence 
Stone, em livro de 1972, tratando da historiografia da Revo-
lução Inglesa escreveu: 

“Pode-se afirmar com segurança que nenhuma controvérsia 
histórica nos últimos cinqüenta anos atraiu tanta atenção 
[...] [e] o terreno do desacordo aparece como o mais 
abrangente possível: desacordo sobre a definição dos 
termos usados para explicar os fenômenos em questão; 
desacordo sobre o que aconteceu; desacordo sobre o 
modo como aconteceu; desacordo sobre as conseqüências 
do que aconteceu. Uma tal ausência de terreno comum é 
verdadeiramente rara e sua manifestação parece colocar 
em dúvida o direito do historiador de ser visto como um 
pesquisador empírico que fundamenta sua investigação 
sobre a razão e a prova” (Stone, 2000, p. 78).

Por último, mas primeiro no tempo, o historiador mar-
xista Isaac Deutscher, em artigo de 1944, afirmava:
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“Nenhum evento na história da humanidade levanta 
tantas controvérsias violentas quanto as revoluções [...] 
A controvérsia em torno de cada revolução advém do 
fato evidente de que uma revolução destrói interesses 
estabelecidos, ideais, tradições e hábitos, empreendendo 
sua substituição por um modo de vida totalmente novo. 
Só isso já bastaria para liberar todas as paixões e fúrias 
do coração e da mente humanas [...] O que mantém 
a controvérsia viva, alimentando-a durante várias 
décadas, são a complexidade do fenômeno e seu caráter 
multifacetado” (Deutscher, 1991, p. 69). 

Acrescente-se a isso que, como bem lembrou o historia-
dor Christopher Hill:

“A história precisa ser reescrita a cada geração, porque, 
embora o passado não mude, o presente se modifica; cada 
geração formula novas perguntas ao passado e encontra 
novas áreas de simpatia à medida que revive distintos aspectos 
das experiências de suas predecessoras” (1987, p. 32). 

E eis explicadas, tanto as polêmicas que opõem os histo-
riadores das três Revoluções, quanto as incessantes reinter-
pretações de que são objeto.

Voltemos, uma última vez, a Guizot, e à França da Res-
tauração, antes de falar um pouco sobre a atual Restauração 
na Rússia. Quando, com as jornadas de julho de 1830, a 
monarquia restaurada dos Bourbons foi derrubada e subs-
tituída pela nova dinastia de Orleans, praticamente todos 
os liberais franceses, seguindo Guizot, viram na Revolução 
de julho de 1830 o exato equivalente, na França, da Revolu-
ção gloriosa de 1688-1689, na Inglaterra. Também o jovem 
Tocqueville fez essa mesma leitura dos acontecimentos; por 
isso, mesmo contrariando o seu círculo familiar e de ami-
gos, que permaneceram todos legitimistas, jurou fidelida-
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de ao novo regime, convencido que estava de sua inevita-
bilidade histórica. Daí por que, no segundo volume de A 
democracia na América, publicado em 1840, deu ao capítulo 
XXI o seguinte título: “Por que as Grandes Revoluções se 
tornarão raras”. O que prova que também Tocqueville che-
gou a compartilhar da interpretação formulada por Guizot 
segundo a qual o que aconteceu na França em 1830 repre-
sentava o fim da história. Mas, cerca de cinco anos depois, 
por volta de 1845, Tocqueville, diferentemente dos demais 
liberais, deu-se conta de que, como dirá nas Lembranças sobre 
as jornadas revolucionárias de 1848, havia tomado o fim de um 
ato, isto é, 1830, pelo fim da peça, isto é, o encerramento 
do ciclo revolucionário. Daí seu célebre discurso às véspe-
ras da Revolução de 1848, anunciando sua chegada, e daí 
sua aguda compreensão do acontecimento, ao contrário da 
perplexidade de Guizot, e de tantos outros liberais, diante 
desta Revolução que, por não ter lugar no seu horizonte de 
expectativa da história, foram incapazes de explicar.

Como se vê, a comparação entre os acontecimentos his-
tóricos é irresistível, e incontornável, seja ao político, seja 
ao historiador, mas ela não deixa, contudo, de ser perigosa, 
pois tanto pode iluminar quanto obscurecer a compreensão 
do presente, como bem parece ter percebido Tocqueville, 
o qual, se em A democracia na América constata que “quando 
o passado não ilumina mais o futuro, o espírito marcha nas 
trevas”, nas Lembranças, observa que “em política se morre, 
com freqüência, devido ao excesso de memória”. Como 
quer que seja, a partir da Revolução Francesa de 1789, a 
Revolução como possibilidade entrou na ordem do dia, e 
se, à direita do espectro político, os conservadores passaram 
a temê-la e a exorcizá-la, à esquerda, liberal-democratas e 
socialistas, de todos os matizes, passaram a esperá-la e até 
mesmo prepará-la. 

Também para lançar luz sobre a criação desse horizonte 
de expectativa da história, aberto pela Revolução Francesa, 
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e sobre o aparecimento dessa nova figura social, o revolu-
cionário profissional, Tocqueville é um testemunho precio-
so. Em O Antigo Regime e a Revolução, de 1856, assim lamenta 
o seu surgimento: 

“uma raça que se perpetuou e se expandiu em todas as 
partes civilizadas da terra e que por toda parte preservou 
a mesma fisionomia, as mesmas paixões, o mesmo caráter. 
Encontramos esta raça no mundo quando nascemos e ainda 
está sob nossos olhos”. 

Na Revolução Russa, como se sabe, não só havia muitos 
revolucionários profissionais e de todos os matizes, como 
havia mais de um partido organizado com esse fim, como 
foi o caso mais notável de Lenin e do partido bolchevique. 
Em 10 de outubro de 1917, o comitê central do partido se 
reuniu para discutir o plano de insurreição apresentado por 
Lenin que, de acordo com a descrição desse acontecimento 
feita por Deutscher, afirmou: 

“Perdeu-se muito tempo [...] a questão é muito aguda e o 
momento decisivo está próximo [...] temos agora o apoio 
da maioria. A situação política está agora perfeitamente 
madura para a passagem do poder” (1972, p. 510). 

E, prossegue o historiador: 

“Dois membros do comitê central, Zinoviev e Kamenev, 
discípulos e amigos de Lenin, se opuseram à insurreição. No 
dia seguinte à reunião, eles declararam: ‘Diante da história, 
diante do proletariado internacional, diante da Revolução 
russa e da classe operária da Rússia, não temos o direito 
de jogar todo o futuro na carta da insurreição armada” 
(Deutscher, 1972, p. 510).
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Na Revolução Francesa, a jornada de 10 de agos-
to de 1792, que levou à queda da monarquia e à pro-
clamação da República, foi preparada de antemão por 
uma organização revolucionária, criada dois meses antes, 
a Comuna Insurrecional de Paris. O fim da monarquia 
teria merecido o seguinte comentário de Cambon, mem-
bro da Convenção Nacional, “cortamos todas as pontes 
que nos ligavam ao passado”. Esse era o desfecho lógico 
de uma Revolução cuja ideologia estava voltada para o 
futuro e cuja Declaração dos Direitos do Homem, como 
disse Mirabeau, é “aplicável a todos os tempos, todos os 
lugares e todos os climas”.

Na Revolução Inglesa, ao contrário, pelo fato de que 
praticamente todos os seus revolucionários, fossem mode-
rados, fossem radicais, terem seus olhos postos no passado, 
numa suposta idade de ouro, não pôde se desenvolver essa 
consciência de rompimento com o passado. Mas, o fato de 
a ideologia que alimentou a Revolução Inglesa estar voltada 
para o passado não significa que foi menos revolucionária 
que as Revoluções Francesa e Russa, quer com relação ao 
questionamento da ordem existente, quer com relação à 
sua destruição, como demonstraram, de perspectivas dife-
rentes, dois livros luminosos, já mencionados e ambos publi-
cados em 1972, As causas da Revolução Inglesa, de Lawrence 
Stone, e O mundo de ponta-cabeça, de Christopher Hill. Mas 
significa que, por estar voltada para o passado, a Revolução 
Inglesa não pôde ser tomada ou adaptada como exemplo 
para outros países, porque o passado não pode transcender 
o particular que o vivenciou, diferentemente do que ocorre 
com o futuro, que pode ser compartilhado por todos, por-
tanto, universalizado.

Vistas nesta perspectiva, isto é, à luz da autoconsciência 
que os sujeitos têm dos seus próprios atos políticos, as três 
Revoluções nos oferecem um estranho paradoxo, pois, se 
na primeira, na Revolução Inglesa, os protagonistas sequer 
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parecem saber que estão fazendo uma Revolução, e na 
última, na Revolução Russa, parecem saber exatamente o 
que estão fazendo, e podendo-se sustentar que os revolu-
cionários franceses de 1789 exibem um nível de consciên-
cia intermediário às outras duas, eis que é possível duvidar 
que, em termos de controle sobre os acontecimentos e de 
resultados, esse contraste no nível de consciência dos ato-
res tenha produzido graus de irracionalidade decrescentes 
entre elas. 

Deutscher, no texto já mencionado, cita a seguinte 
observação de Engels: 

“Aqueles que se vangloriam de ter feito uma revolução 
terminam sempre por descobrir no dia seguinte que não 
sabiam o que faziam e que a sua revolução não se assemelha 
em nada àquela que pretendiam fazer” (1972, p. 514). 

Esta observação, acrescenta o historiador, 

“motivada pela experiência da Revolução francesa, estava 
destinada a encontrar uma confirmação quase que pontual 
nas vicissitudes da Revolução Russa e a se refletir nos atos, 
nas idéias e nas ilusões dos seus protagonistas” (Deutscher, 
1972, p. 514). 

As ilusões dos protagonistas e o grau de irracionalida-
de, presentes em todas as revoluções burguesas, se manifes-
taram na Revolução Russa como que em dose dupla, dado 
o fato de ela ter sido, ao mesmo tempo, a última revolução 
burguesa e a primeira proletária. Mais precisamente, não 
podendo ser nem efetivamente burguesa, nem efetivamen-
te socialista, não pôde evitar a degeneração; aí residindo 
seu caráter trágico e seus aspectos monstruosos4. 

4 Em entrevista concedida para a New Left Review (1978, nº 111), o historiador  
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Tratemos agora, para encerrar, da Restauração russa, a 
qual, se por um lado, pelo fato de ocorrer mais de setenta 
anos depois de iniciada a Revolução, e sem o retorno do 
czarismo, em nada se parece com as restaurações que se 
seguiram às Revoluções Inglesa e Francesa (ocorridas, res-
pectivamente, 20 e 25 anos depois de iniciadas essas Revolu-
ções e marcadas pelos retornos das antigas dinastias reinan-
tes); por outro lado, tendo em vista o retorno na Rússia do 
regime capitalista de produção e de concepções e práticas 
de cultura política típicas do antigo regime, pode-se susten-
tar a tese de uma restauração russa.

Três exemplos, retirados da Rússia atual, e recente-
mente veiculados na nossa imprensa, são suficientes para 
demonstrar a Restauração existente naquele país. Primeiro 
exemplo: uma associação, ou ONG, russa, intitulada “Comi-
tê das Mães dos Soldados”, que tentou sem sucesso em 2003 
fundar o “Partido Único das Mães dos Soldados”, mereceu 
o seguinte comentário de um jornalista russo: “Finalmente 
um partido sobre o qual não é preciso explicar nada a nin-
guém”. Isto porque a associação e sua tentativa de se trans-
formar em partido nasceram da indignação com a prática da 
tortura generalizada a que são submetidos todos os recrutas 
que ingressam no Exército russo e cujo serviço é teoricamen-
te obrigatório. Não foram poucos os recrutas que sofreram 
danos irreversíveis com as torturas e que, por causa disso, se 
suicidaram. Segundo exemplo: nas escolas públicas, cresce 
a cada dia o número de voluntários que dão aulas de reli-
gião, sob a alegação de que não se pode alcançar a verdadei-
ra identidade russa sem conhecer o cristianismo ortodoxo.  

E. H. Carr agudamente afirma: “Sinto-me agora tentado a dizer que os bolchevi-
ques conquistaram sua vitória em 1917 não a despeito do atraso da economia e da 
sociedade russas, mas por causa dele”. O que significa dizer que, tendo em vista 
tais condições e tendo em vista que não mais se tratava, para os bolcheviques, de 
realizar no país uma revolução burguesa, estavam abertas todas as possibilidades 
para a Revolução, exceto as possibilidades de que fosse ou efetivamente burguesa 
ou efetivamente socialista.
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E terceiro: já há analistas fora da Rússia que começam a ver 
o governo Putin como neofascista, fazendo lembrar a Ale-
manha no período entre guerras. Ora, o que tudo isso indi-
ca senão o fato de que, no executivo, na igreja e no exército, 
os três pilares do Antigo Regime estão de volta? Não se assis-
te, com efeito, ao espetáculo de um presidente que acumula 
mais poder e tão permanente quanto um czar, de uma Igreja 
que volta a doutrinar os russos num cristianismo retrógrado 
e obscurantista, e de um exército cujo barbarismo é o mes-
mo da época de Tolstoi, que conta o seguinte episódio para 
ilustrá-lo: “Um oficial, vendo um sargento espancar impie-
dosamente um soldado, grita-lhe: o senhor não leu a Bíblia? 
E o sargento, sem parar de espancar o soldado, responde-
lhe: E o senhor não leu o regulamento?”

Neste momento, em que a Revolução de 1917 cum-
pre seu nonagésimo ano, li mais de um artigo recente, 
tanto de especialistas em particular, quanto de jornalis-
tas em geral, em que se afirma, com convicção, à direita, 
que a Revolução de Outubro está definitivamente morta, 
e, à esquerda, que continua viva. Como vimos, isso é ine-
vitável. Mas também é absolutamente inútil, pelo menos 
em termos de interpretação, de historiografia, pois tais 
escritos, não sendo críticos, em nada contribuem para o 
conhecimento histórico. Sendo crítica, uma interpretação 
que, como também vimos, não pode deixar de ser a favor 
ou contra Outubro de 1917, poderá, contudo, desde que 
tenha rigor, qualidade e imaginação, ser útil e emitir luz 
capaz de provocar nossa imaginação e reflexão.

Como ocorre, para dar um último exemplo, com as 
interpretações luminosas de dois consagrados historiado-
res/jornalistas, o liberal inglês E. H. Carr e o marxista polo-
nês, radicado na Inglaterra, Isaac Deutscher (ambos já fale-
cidos, em 1982 e 1967, respectivamente), escritas em 1967, 
por ocasião do cinqüentenário da Revolução russa. A inter-
pretação de Carr é o ensaio intitulado “O lugar da Revolu-
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ção Russa na História”, salvo engano, nunca traduzido para 
o português, e a interpretação de Deutscher é o livro A revo-
lução inacabada, publicado pela editora Civilização Brasileira 
um ano depois, em 1968. As interpretações desses dois his-
toriadores, amigos um do outro, elaboradas no contexto da 
intensa polarização ideológica do período da Guerra Fria, 
destacam-se por sua posição independente e heterodoxa 
com relação aos seus respectivos campos teóricos, o liberal 
e o marxista, e por sua abordagem ao mesmo tempo positi-
va e crítica da Revolução Russa, constituindo-se numa rari-
dade em termos de historiografia. Lendo-se hoje esses dois 
textos, verifica-se que, se, como não poderia deixar de ser, 
estão datados, também continuam atuais e vigorosos, posto 
que seus autores ao escrevê-los souberam, transcendendo 
o contexto mais imediato e menos profundo, elevar-se au 
dessus de la mêlée 5.

Termino com a interpretação de Deutscher, na qual se 
afirma que a Revolução Russa “de maneira nenhuma já che-
gou a seu termo final” e que ela “sobreviveu a todos os pos-

5 Na interpretação de Carr, destaca-se, entre tantas considerações iluminadoras sobre 
a Revolução Russa (e as precedentes, a inglesa e a francesa), sua explicação sobre o 
porquê da alta consciência revelada pelos lideres revolucionários russos, sobretudo 
Lenin. Para Carr, isto se deve ao próprio desenvolvimento da economia e da ciên-
cia que permite não só dominar/controlar a economia e a natureza, mas também a 
sociedade e, o que é mais importante, transformar em instrumentos visando a deter-
minados fins. Segundo Carr, o leninismo é o marxismo adaptado, ou que responde a 
essa nova situação objetiva que começa a caracterizar a realidade ocidental nas últimas 
décadas do século XIX. Por outro lado, no livro Karl Marx, publicado em 1934, Carr 
profeticamente afirmou: “Mesmo se o futuro próximo produzir uma extensão e uma 
intensificação do governo de massa, a tendência inveterada do homem em se indivi-
dualizar irá em última análise reaparecer; e a menos que todas as analogias históricas 
sejam falsas, uma nova diferenciação com relação às massas irá levar a um novo re-
nascimento do humanismo. Ninguém se preocupará em profetizar quando e como 
esta revolução irá ocorrer. Mas quando ela estiver consumada, a época marxista da 
história terá chegado ao fim”. Deutscher (1968a, “Entre o Passado e o Futuro”, p. 244) 
definiu Carr como “um dos liberais britânicos mais inortodoxos, radicais e de espírito 
aberto de sua geração”, e Perry Anderson (1991, p. 7), afirma que o marxista Deuts-
cher destaca-se, entre outras virtudes intelectuais, por sua “independência moral, seu 
internacionalismo espontâneo, seu intransigente espírito revolucionário” (Prefácio ao 
livro de Deutscher, Marxismo, guerras e revoluções).
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síveis agentes de restauração”, o que, visto de hoje, eviden-
ciaria que a interpretação está irremediavelmente datada e 
superada. Também se lê que:

“O regresso dos Bourbons e dos Stuarts ensinou ao povo 
muito mais e melhor do que os puritanos, jacobinos ou 
bonapartistas o fizeram, que não existe caminho de volta 
ao passado; que o trabalho básico de uma revolução é 
irreversível e deve ser salvaguardado para o futuro. Sem 
querer, a restauração reabilita, assim, a revolução ou, pelo 
menos, as suas realizações essenciais e racionais” 
(Deutscher, 1968a). 

Só o futuro dirá se isso poderá ou não acontecer tam-
bém com a Restauração russa. 

Modesto Florenzano 
é professor de História Moderna do Departamento de His-
tória da FFLCH/USP
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A REVOLUÇÃO RUSSA E O SISTEMA INTERNACIONAL
Rubens Ricupero

Para quem se interessa pela evolução do sistema interna-
cional, a Revolução Russa aparece, acima de tudo, como 
momento de aguda heterogeneidade do sistema, só compa-
rável, em mais de duzentos anos, à Revolução Francesa. 

Em relações internacionais, homogeneidade tem 
muito a ver com o critério de legitimidade e os padrões 
de organização política, econômica e social das unidades 
que compõem o sistema. Nos séculos 17 e 18, o Antigo 
Regime europeu encarnou em alto grau a homogeneida-
de, pois todos subscreviam ao princípio dinástico como 
critério da legitimidade: legítimo era o governante que 
chegara ao poder de acordo com as regras de sucessão de 
cada dinastia.

As unidades eram monarquias com poucos limites ins-
titucionais ao poder dos soberanos, de estrutura econômica 
pré-industrial e socialmente organizadas segundo estamen-
tos ou estados: nobreza, clero, terceiro estado. Mesmo o 
elemento de heterogeneidade criado pela Reforma Protes-
tante do século 16 fora resolvido, após a Paz de Westfália de 
1648, pela universalização do princípio cujus regio ejus religio, 
isto é, o súdito deveria seguir a religião de seu rei.
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No interior dessa homogeneidade, a Revolução de 1789 
detonou violenta carga de heterogeneidade. O poder explo-
sivo do conceito rousseauniano de legitimidade oriunda do 
povo foi ampliado pela substituição da monarquia hereditá-
ria por uma república, o triunfo da burguesia sobre nobre-
za e clero, em meio às convulsões econômicas que conduzi-
riam à Revolução Industrial. 

Seguiu-se fase de 26 anos de guerra quase contínua, 
só entrecortada por breves tréguas, entre, de um lado, a 
Grande Coalizão englobando o sistema europeu, e a França 
revolucionária ou napoleônica, do outro. A derrota final de 
Napoleão abre caminho ao Congresso de Viena de 1815, do 
qual emerge o projeto de restaurar o mundo na sua ante-
rior homogeneidade, objetivo expresso no título A world res-
tored, o livro de Henry A. Kissinger. 

O sonho de Metternich de congelar a Europa nos mol-
des legitimistas vai fracassar em longo prazo, mas o sistema 
internacional de Viena revelará insuspeitada combinação 
de estabilidade com flexibilidade. A evolução toma o lugar 
da revolução. Apesar da derrota das revoluções de 1830 e 
1848, aos poucos, as idéias subversivas herdadas de 1789 e 
que inspiraram essas sublevações – o liberalismo, o consti-
tucionalismo, a república, a doutrina das nacionalidades – 
passam a constituir o novo paradigma dominante. Muito do 
radicalismo original, da novidade violenta que caracteriza-
ram tais posturas no momento traumático de sua irrupção 
no cenário histórico vai se adoçar ou domesticar no pro-
cesso pelo qual se dá sua vitória sobre o Absolutismo e o 
Antigo Regime.

A crescente convergência em torno dessas idéias mar-
ca o triunfo da Europa burguesa, culminando na Grande 
Exposição Universal, que comemora em Paris cem anos da 
Revolução Francesa. A anfitriã da Exposição é a Terceira 
República, nascida da feroz repressão aos Communards de 
1871 e cúmplice do Affaire Dreyfus, o que basta para indicar 

08121-LN75-meio_af5a.indd   60 2/10/09   12:53:29 PM



61

Rubens Ricupero 

Lua Nova, São Paulo, 75: 59-76, 2008

o longo caminho de acomodações, traições e transforma-
ções percorrido desde a mãe de todas as revoluções. 

A homogeneidade demoradamente fabricada ao longo 
de quase um século voará de novo em estilhaços por obra 
da Primeira Guerra Mundial e de suas conseqüências diretas 
ou indiretas: a chegada ao poder dos bolchevistas na Rússia 
e dos nazistas na Alemanha. O traço de união entre esses 
países com regimes tão díspares e até antagônicos é terem 
sido ambos excluídos e marginalizados do sistema restau-
rado em Versalhes, em 1919, sob a égide das três potên-
cias burguesas vitoriosas: Estados Unidos da América, cedo 
retornados ao seu relativo isolamento, e a Grã Bretanha e 
a França, a partir de então, garantes exclusivas da ordem 
encarnada na Sociedade das Nações.

Desde o Congresso de Viena de 1815, essa é apenas a 
segunda tentativa de reedificar um mundo destroçado por 
guerra global que envolveu todos os atores do sistema. Será, 
de todas as reconstruções, a mais efêmera, mal durando vin-
te anos, o espaço de uma trégua tempestuosa, muito mais 
que de uma verdadeira paz.

Nas notas bibliográficas de seu livro citado, Kissinger 
refere-se a The Congress of Vienna, do célebre historiador diplo-
mático Sir Charles Webster, como um estudo encomendado 
pelo Foreign Office em preparação à Conferência de Paz de 
Versalhes, “a fim de retirar as lições desse outro grande esfor-
ço de construção da paz”. E afirma de modo audacioso: 

“A conclusão de Webster, segundo a qual um dos erros de 
Viena tinha sido o de permitir que a França tomasse parte 
na negociação e a aceitação de seu conselho para que não se 
repetisse o erro com relação à Alemanha provaram ser uma 
das ruínas do Tratado de Versalhes”. 

Levando em conta a predisposição da França de Cle-
menceau, fortemente contrária a qualquer concessão à 
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Alemanha, não sei se não haveria exagero em dar tamanha 
importância ao conselho de um historiador diplomático 
como Webster. Contudo, a observação põe o dedo na ques-
tão central da legitimidade do sistema internacional. Na 
Introdução de sua obra, Kissinger a define como:

“[a] aceitação da moldura da ordem internacional por 
todas as maiores potências, ao menos na medida em que 
nenhum Estado se encontre tão insatisfeito que, a exemplo 
da Alemanha após o Tratado de Versalhes, exprima sua 
insatisfação numa política exterior revolucionária”.

E prossegue: 

“Sempre que existir uma potência que considera 
opressiva a ordem internacional ou a maneira de legitimá-
la, as relações entre ela e as outras potências serão 
revolucionárias, [isto é,] o que estará em jogo não será 
o ajuste de diferenças dentro de um sistema dado, mas o 
sistema mesmo”. 

O que conta para o autor, por conseguinte, não é tanto 
o grau de heterogeneidade do sistema, em razão do caráter 
revolucionário da política interior de um de seus membros. 
O relevante é saber em que medida esse membro se resigna 
à ordem internacional vigente, dispondo-se a atuar dentro 
dela e de acordo com suas regras para eventualmente modi-
ficá-la, ou está disposto a destruí-la para realizar seus objeti-
vos. Trata-se, em fim de contas, da velha dicotomia entre os 
partidários e os adversários do status quo, ou, como se dizia 
na França do século 19, o conflito entre o partido da resis-
tência e o partido do movimento.

A partir dessa ótica, é concebível, embora raro na prá-
tica, descolar a intensidade revolucionária interna de certo 
regime da maneira como ele se insere no sistema interna-
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cional, dependendo, é claro, da tolerância maior ou menor 
do sistema em relação ao elemento revolucionário.

É por isso que o exemplo avançado por Kissinger de 
“política exterior revolucionária”, isto é, da que põe em 
causa o sistema mesmo, é o da Alemanha nazista, não o da 
Rússia da Revolução. O que não deixa de soar como para-
doxo, uma vez que o regime mais prometeicamente ambi-
cioso no sonho de reinventar de cabeça para baixo a vida, a 
sociedade, o mundo inteiro, é visto como menos contestató-
rio para o sistema do que o Terceiro Reich, totalitário, mas 
acomodatício em relação à organização da economia e da 
sociedade de classes.

Essa constatação contraria também, de modo drástico, a 
percepção que tinham do papel internacional da Revolução 
Russa tanto seus autores e herdeiros quanto os contemporâ-
neos e sucessores nas democracias parlamentares européias e 
nos Estados Unidos e que haveria de se prolongar por toda a 
duração da Guerra Fria. Vale a pena, assim, explorar os moti-
vos históricos da diferença entre percepção e realidade.

Um dos motivos deriva da constante e, em muitos aspec-
tos errônea, referência à Revolução Francesa, tomada pelos 
próprios bolchevistas como a Revolução por excelência, 
modelo e exemplo de destino histórico. Ora, as circunstân-
cias internacionais em que se deram as duas grandes revo-
luções foram acentuadamente diversas e explicam muito da 
diferença no comportamento de uma e outra em relação ao 
sistema envolvente.

A Revolução Francesa ocorre numa fase da história em 
que a França se encontrava em paz com os demais países 
europeus, após a conclusão, em 1783, da guerra contra a 
Grã Bretanha pela independência dos Estados Unidos da 
América. O conflito com a Áustria e a Prússia, prelúdio das 
coalizões continentais do futuro, começará apenas qua-
se três anos depois da queda da Bastilha. A declaração de 
guerra de 20 de abril de 1792 pela França marca, como real-
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çam os historiadores franceses, uma data crucial na história 
da Revolução porque é a guerra que provocará a ruína da 
realeza, o regime do Terror e, no devido tempo, a ditadura 
de Napoleão e o Império. 

Cinco meses mais tarde, em Valmy, os prussianos eram 
derrotados por um exército de plebeus, ao brado de coman-
do de Kellermann: “Vive la Nation!”. Goethe, testemunha 
da batalha, conta como, à noite, os oficiais prussianos, não 
tendo ânimo nem de acender uma fogueira, comentavam 
cabisbaixos a inesperada derrota. Não resisto à tentação de 
citar o trecho de sua Campanha da França: “Interpelaram-me 
para perguntar o que eu pensava de tudo aquilo”. Respon-
di: “Deste lugar e deste dia data uma nova época na história 
do mundo e podereis dizer: eu estava lá”. 

Com efeito, a partir de então, com avanços e recuos, as 
energias liberadas pela Revolução inaugurarão um período 
de mais de duas décadas de ofensiva das tropas francesas, 
chegando, em alguns momentos, a criar a impressão de 
uma hegemonia duradoura no continente europeu. Os gol-
pes desferidos contra o Antigo Regime nos países ocupados 
ou próximos tornariam inviável o retorno à situação ante-
rior, após a derrota definitiva de Napoleão em 1815.

Não é preciso muito esforço para demonstrar como 
foram diferentes as circunstâncias que cercaram a eclosão 
da Revolução num Império Russo exaurido por três anos de 
impiedosa Guerra Mundial e no qual as massas em revolta 
tinham, antes de tudo, um profundo anseio por paz a qual-
quer preço. 

Em razão da guerra civil, das intervenções estrangeiras, 
das campanhas na Ucrânia, no Cáucaso, na Finlândia, nos 
países bálticos, contra a Polônia, a paz só chegaria final-
mente em 1923, depois de oito anos de terríveis provações 
e quando o principal objetivo do regime revolucionário era 
o de assegurar a sobrevivência, inclusive com a colaboração 
de potências capitalistas. 
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Um país onde a colheita era a metade de antes da guer-
ra, a produção industrial apenas um sétimo, no qual dez 
milhões de rações alimentícias diárias eram distribuídas, em 
março de 1922, pelos americanos e a Santa Sé, não podia 
obviamente nem sonhar com ser a ponta de lança da revo-
lução mundial. 

Aliás, a princípio, longe de crer que seriam os libertado-
res do proletariado europeu, os líderes bolchevistas espera-
vam salvação e ajuda justamente desse proletariado. Como 
escrevia Lenin em janeiro de 1918: 

“Não há dúvida de que a revolução socialista deve suceder 
na Europa e que ela virá. Todas nossas esperanças de um 
triunfo decisivo do socialismo estão fundadas sobre essa 
certeza, essa previsão científica”. 

É nesses dias tumultuosos que Trotsky obtém por 9 a 
7 a aprovação do Comitê Central para política temerária, 
por ele descrita como “um ato único na história do mun-
do: cessamos a guerra sem concluir a paz; desmobilizamos 
o exército”. 

Ao mesmo tempo, descreve seus objetivos como: 

“Primeiro, chegar a uma cessação tão rápida quanto possível 
da vergonhosa e criminosa carniçaria que leva à ruína da 
Europa; segundo, ajudar por todos os meios [...] a classe 
operária de todos os países a derrubar a dominação do 
capital e a se apoderar do poder político”. 

Trotsky vai sentir então na própria carne a diferença 
assinalada por Maquiavel entre os profetas armados e os 
desarmados: os alemães e turcos passam à ofensiva em todas 
as frentes e, um mês depois, em fevereiro, Lenin arranca 
em desespero do Comitê Central, por 7 a 4, a aceitação das 
draconianas condições de paz impostas por Berlim. 
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A decisão motiva a demissão de Trotsky do posto de 
Comissário do Povo para Assuntos Estrangeiros e põe ponto 
final à etapa romântica que ele havia inaugurado com a fra-
se: “A Revolução não precisa de diplomatas. Lançarei algu-
mas proclamações revolucionárias e, em seguida, fecharei o 
estabelecimento”.

Seu sucessor, Tchitcherine, declarará em Gênova, 
primeira conferência internacional de que participará o 
governo soviético: 

“A delegação russa reconhece que neste estágio da 
história, que permite uma existência paralela da velha 
ordem social e da nova que acaba de nascer, a colaboração 
econômica entre os Estados representando os dois 
sistemas de propriedade é um imperativo fundamental da 
reconstrução econômica do mundo”. 

Segundo comenta André Fontaine na Histoire de la 
Guerre Froide, de onde retirei a maioria dessas citações, 
é curta a distância que separa o conceito de “existência 
paralela” de Tchitcherine, da idéia de “coexistência pacífi-
ca” de Kruschev. 

Só de maneira gradual vai ganhar forma o dilema des-
crito por Trotsky nos seguintes termos: 

“Revolução permanente ou Socialismo num só país, essa 
alternativa abrange os problemas interiores da União 
Soviética, as perspectivas das revoluções no Oriente, e 
finalmente a sorte de toda a Internacional comunista”. 

Observa André Fontaine que, apesar da radicalidade 
da fórmula, Trotsky em momento algum se tinha oposto 
à conclusão da paz com a Finlândia, a Polônia, a Turquia, 
os Estados bálticos, nem ao estabelecimento de relações 
comerciais com a Inglaterra ou a Alemanha.
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Derrotado Trotsky, Stalin afirmará perante o XV Con-
gresso do Partido, em dezembro de 1927: “ a guerra contra 
o mundo capitalista é inevitável”. Ela poderá, no entanto, 
ser retardada 

“até que a revolução proletária amadureça na Europa, ou 
se desencadeiem as revoluções coloniais, ou ainda até que 
os países capitalistas se batam entre eles para a partilha das 
colônias”.

Como se vê desse rápido apanhado, a política soviética 
em relação ao sistema internacional é complexa e ambi-
valente, transigente na tática, revolucionária na estratégia 
e na retórica para consumo externo e do Partido. Ditada 
na origem por fraquezas e necessidades objetivas, visava a 
ganhar tempo, na linha do discurso de Lenin em defesa 
da ratificação do Tratado de Brest-Litovsk, de 1918: “A His-
tória nos mostra que a paz é uma trégua para a guerra, a 
guerra é um meio de obter uma paz um pouco melhor”.

A reconciliação dessas tensões se fará de modo enge-
nhoso pela distinção entre Estado e Partido. Enquanto o 
primeiro entra no jogo da diplomacia e do sistema inter-
nacional, o segundo mantém vivo o ideal da Revolução 
mundial por meio da III Internacional, do Comintern, seu 
escritório permanente de ligação com os demais partidos 
comunistas, e, mais tarde, do Cominform. 

Participar ou não do sistema é questão de conveniência, 
a ser decidida em cada caso. Por exemplo, ao discutir-se em 
Haia, após a conferência de Gênova, o problema pendente 
criado pelo confisco soviético das propriedades estrangei-
ras, o delegado britânico reclamou que a questão fosse sub-
metida à arbitragem internacional. Indagou com dramatici-
dade se acaso seria impossível encontrar no mundo inteiro 
um só árbitro que fosse capaz de ser imparcial na questão. A 
isso, Litvinov, adjunto de Tchitcherine e seu futuro sucessor, 
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redargüiu: “O problema é que não há um só mundo, mas 
dois, um mundo soviético e um não-soviético”. 

A idéia da existência de dois mundos com valores e 
critérios opostos e irreconciliáveis reapareceria na Guerra 
Fria na doutrina propagada por Dimitrov, líder máximo do 
Cominform, de que o mundo estaria dividido em dois blo-
cos incompatíveis, o do socialismo e o do capitalismo.

Nada disso impediu que Stalin participasse do sistema 
quando lhe convinha. A participação se exerceria nas formas 
mais variadas, como o ingresso na Sociedade das Nações, o 
Pacto Molotov-Ribbentrop para a partilha da Polônia e a 
ocupação dos países bálticos, a aliança contra o Eixo com os 
ocidentais após a invasão nazista da URSS e a edificação de 
nova ordem internacional após a vitória em 1945.

Antes de chegar a esse ponto na história, é bom voltar 
a salientar que a destruição do sistema da Sociedade das 
Nações e de Versalhes será obra não da URSS, mas da Ale-
manha hitlerista, potência revolucionária no sentido de 
Kissinger, quer dizer, “que possui a coragem de suas convic-
ções, que está disposta, até ansiosa, a empurrar seus princí-
pios até às últimas conseqüências”. 

Aliás, não deixa de ser curiosa a coincidência de que 
1934, quando Hitler se retira da Sociedade das Nações, é o 
mesmo ano em que a URSS é admitida à Liga, selando de 
certa forma sua recém-conquistada “respeitabilidade”.

A União Soviética não só não destruiu o sistema de 
entre-guerras, mas terminaria por contribuir de modo rele-
vante para o terceiro exercício de reconstrução da ordem 
internacional que se registra desde a primeira dessas reedi-
ficações, ocorrida no Congresso de Viena.

Dado o papel decisivo que teve na derrota do Eixo, 
Moscou não poderia ser excluída desse esforço, no qual 
seu interesse principal era fazer reconhecer e consolidar 
os ganhos que teve no final do conflito: reincorporação 
dos três países bálticos, imposição de regimes comunis-
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tas da Polônia à Tchecoslováquia, ocupação de metade 
da Alemanha e de Berlim, aumento da área de influência 
soviética no Extremo Oriente, em especial na China e na 
península coreana. 

Na outra metade da reconstrução da ordem institucio-
nal – a criação da Organização das Nações Unidas, como 
órgão supremo em matéria política e jurídica e o estabeleci-
mento de instituições como o Fundo Monetário Internacio-
nal e o Banco Mundial para regulamentar a economia e as 
finanças – o interesse de Stalin foi sempre parcial e seletivo.

De modo geral, os soviéticos participam da construção 
dos órgãos políticos da ONU, mas se abstêm de tomar par-
te na reedificação de uma ordem econômica inspirada em 
princípios capitalistas. Foi esse o caso das organizações ins-
tituídas na conferência de Bretton Woods (1944) e do Gatt, 
criado alguns anos depois (1947-1948). Quanto ao Plano 
Marshall, Stalin a princípio hesita, envia delegação à pri-
meira reunião, mas acaba por recusar, pressionando a Fin-
lândia, inserida na sua área de influência, e a Tchecoslová-
quia, ainda antes da conquista do poder pelos comunistas, a 
acompanharem a União Soviética na rejeição.

A reconstrução institucional é a de São Francisco – 
Bretton Woods, a da expansão da esfera de dominação e 
influência corresponde a Yalta-Potsdam. 

No seu feroz realismo, Stalin nunca escondeu o des-
prezo pela primeira modalidade. Certa ocasião, em Mos-
cou, perto do fim da guerra, o Ministro inglês do Exterior, 
Anthony Eden, perguntou-lhe por que havia assinado pro-
clamações de princípios democráticos como a Declaração 
sobre a Europa Liberada se não tencionava cumpri-las nas 
áreas ocupadas pelo Exército Vermelho.

Stalin começou por lembrar o acordo sumário, em meia 
folha de papel, que havia fechado com Churchill, acerca 
das porcentagens de influência que caberiam à Grã Breta-
nha na Grécia (90%) e à URSS na Romênia (90%) e assim 
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por diante nos demais países da região. A isso intitulava de 
“aritmética prática”. Depois, comentou: “Para mim, decla-
rações são como álgebra. Embora não tenha nada contra a 
álgebra, prefiro mil vezes a aritmética prática”.

Pode parecer inesperado do ponto de vista do chama-
do senso comum, mas o fato é que a parte “realista” e arit-
mética dos arranjos de pós-guerra foi a que se revelou mais 
efêmera. Apenas 44 anos depois de Potsdam, a queda do 
muro de Berlim faria com que tudo se dissolvesse no ar: 
divisão de Berlim, da Alemanha, reunificação alemã den-
tro da OTAN, colapso, um por um, de todos os regimes do 
“socialismo real” na Europa Central e do Leste e, por fim, 
desintegração da própria União Soviética, cortina final da 
Revolução de 1917.

Faltou a essa parte da obra de reconstrução a legitimi-
dade do livre consentimento das nações incluídas na esfera 
soviética. Tem até certa ironia que o erro haja sido cometi-
do pelo georgiano Joseph Djugachvili, autor de O marxismo 
e a questão nacional e maior especialista do Partido no pro-
blema das nacionalidades... 

Em contraste, o sistema institucional nascido princi-
palmente da iniciativa de Franklin Delano Roosevelt vem 
revelando surpreendente capacidade de flexibilidade e 
resistência. Passaram mais de 62 anos desde São Francisco 
e o sistema onusiano sobreviveu à Guerra Fria, às guerras 
da Coréia e do Vietnã, à tomada do poder na China pelos 
comunistas, à crise de mísseis de Cuba e à de Berlim, aos 
conflitos do Oriente Médio. Esse mesmo sistema presidiu 
à maior vaga de descolonização da história, a registrada na 
Ásia, na África e no Caribe, o que lhe permitiu passar de 
pouco mais de 50 a 192 membros e de ser, assim, a primeira 
organização internacional da história a atingir composição 
praticamente universal.

Foi capaz de absorver até o extraordinário cataclismo da 
derrocada do socialismo real na URSS e aliados. Esse desloca-
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mento é comparável, em termos da importância de suas con-
seqüências, aos provocados pelas duas guerras mundiais. Seu 
grau de violência foi, todavia, muito menor, exceto em áreas 
localizadas do Cáucaso e nos choques sangrentos derivados 
da dissolução da Federação Iugoslava, questão encruada des-
de a Primeira Guerra Mundial. Anteriormente, no início dos 
anos de 1970, soubera acomodar, sem maiores abalos nem 
crises, a ascensão a lugar permanente no Conselho de Segu-
rança de uma China recém-saída da Revolução Cultural.

Os historiadores revisionistas da Guerra Fria sempre 
sustentaram que, apesar da agressividade exterior e dos 
temores que despertou, a política exterior soviética se carac-
terizava, antes de tudo, pelo oportunismo e o prudente cál-
culo da correlação de forças. Sua insatisfação com a ordem 
vigente – à qual devia, aliás, enorme expansão de influência 
– nunca chegou ao ponto de querer destruí-la. Nos momen-
tos críticos como o da crise de Cuba de 1962, a URSS inva-
riavelmente recuou. 

Já antes, em 1957, Moscou repudiara, chocando-se com 
a opinião da China de Mao, o dogma da inevitabilidade da 
guerra contra as potências capitalistas. A verdade é que, 
independentemente das intenções subjetivas de Stalin e 
sucessores, as armas nucleares e a “destruição mutuamen-
te assegurada” ou MAD tornavam impensável o recurso à 
guerra para destruir o sistema internacional pela força. A 
alternativa era ganhar tempo. Nesse jogo de espera, o regi-
me saído da Revolução que hoje completa noventa anos 
demonstrou menor vitalidade e capacidade de durar que o 
sistema internacional criado com sua colaboração em 1945, 
até hoje fundamentalmente em vigor. 

A reunificação de Berlim, da Alemanha, da Europa 
põe término ao sistema fragmentado e bipolar da Guerra 
Fria. Essa liquidação culmina no momento em que todas 
as antigas unidades do bloco socialista europeu, inclu-
sive as bálticas, são incorporadas à União Européia. As 
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fronteiras da Europa unida se estendem agora do mar 
do Norte ao Negro, do Atlântico ao Báltico e tocam as 
da Federação Russa. Passa a ser uma lembrança cada vez 
mais esfumada a Cortina de Ferro, que, na célebre fra-
se de Winston Churchill, tinha descido inexoravelmente 
de Sttetin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, cortando o 
continente em dois.

A paralela evolução da China e, na prática, o fim do 
comunismo real, salvo remanescentes cada vez mais isola-
dos como Cuba e Coréia do Norte, alimentam a ilusão do 
“fim da História”, do desaparecimento de alternativas de 
organização política e econômica ao binômio democracia 
representativa-economia de mercado. 

De fato, o término da Guerra Fria teve o efeito de 
promover o verdadeiro “degelo” do famoso romance rus-
so de Ehrenburg: um a um, inúmeros problemas interna-
cionais que pareciam congelados para sempre passaram 
a encontrar solução. A tendência ao desatamento dos nós 
contagiou até questões intratáveis e em aparência sem 
ligação direta com a disputa ideológica, como o “apar-
theid ” sul-africano.

O sistema volta a apresentar tendência geral à con-
vergência e à integração, poderosamente impulsionadas 
pela globalização econômica e tecnológica: a unificação 
dos mercados para o comércio, os investimentos, os flu-
xos financeiros, a organização da produção em escala 
planetária por obra das transnacionais, a extraordinária 
facilitação e barateamento das comunicações entre pes-
soas e culturas promovidas pela internet e a revolução 
nas telecomunicações.

Esses fenômenos geraram resultados inesperados. 
Um deles é a simbiose criada entre a China, destinatária 
de investimentos das multinacionais que a converteram 
em oficina manufatureira do mundo e os EUA, origem 
de boa parte desses capitais, mercado para os produtos 
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chineses e dependente de Beijing para financiar seu 
déficit externo.

Na hora em que baixou a cortina do derradeiro ato da 
Revolução de 1917, foram as instituições do sistema inter-
nacional – ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário In- 
ternacional – que guiaram a transição da União Soviética 
para a Federação Russa. A manutenção desta última como 
um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segu-
rança, mesmo na fase de mais agudo enfraquecimento do 
poderio russo, nos primeiros anos da década de 1990, não 
deixa de lembrar a sábia reincorporação da França ao Con-
certo Europeu no Congresso de Viena.

Por outro lado, a extraordinária transformação da Chi-
na, sua pragmática utilização das relações econômicas com 
países capitalistas a fim de dinamizar o desenvolvimento 
da economia e do poder nacional, constitui uma variante 
original do complexo relacionamento da URSS com o sis-
tema internacional. Inspirado na Revolução de 1917 e, em 
certas fases, de um radicalismo ainda mais intransigente 
em relação ao sistema, o regime maoísta foi, no início e 
durante longo tempo, o principal bastião da tese da inevi-
tabilidade da guerra contra o sistema dominado pelo Oci-
dente capitalista. 

Quando finalmente mudou, sua metamorfose foi mais 
surpreendente e de muito maior êxito prático, realizando 
integração completa e bem sucedida no sistema. É interes-
sante notar, por exemplo, que até hoje, a Federação Russa 
não conseguiu terminar as negociações para seu ingresso 
na Organização Mundial de Comércio (OMC). Em con-
traste, a China não só foi admitida à organização, mas já se 
converteu praticamente na segunda ou primeira potência 
comercial do mundo. 

Se voltarmos assim o olhar para esse sistema interna-
cional que demonstrou tamanha flexibilidade e capacida-
de de adaptação e de acomodação de potenciais contesta-
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dores, não se identifica, hoje em dia, nenhuma potência 
maior cuja insatisfação assuma forma realmente revolucio-
nária. Dentre os países mais poderosos, o mais insatisfeito 
é a Federação Russa, em reação compreensível à perigosa 
política americana de manter viva a Aliança Atlântica e 
empurrá-la até o coração da ex-URSS, multiplicando pro-
vocações como a construção de barreiras antimísseis na 
periferia russa. 

O verdadeiro símbolo atual de contestação ao sistema é 
o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, mecanismo central 
do congelamento do poder estratégico mundial. Os desa-
fiantes – Coréia do Norte, Irã, no passado recente o Iraque 
de Saddam Hussein – são potências de segunda ordem. A 
primeira tem sido exorcizada por pressões diplomáticas. 
Contra a segunda pesam ameaças de atos de força como o 
que destruiu o regime iraquiano.

O mais radical desafio ao sistema como um todo pro-
vém não de atores estatais, mas do movimento fundamen-
talista islâmico e suas variantes terroristas. Seria subverter 
o sentido da palavra revolução dar esse nome prestigioso 
aos que sonham em restabelecer o Califado de Bagdá, mas 
eles certamente gostariam, se pudessem, de mandar o sis-
tema pelos ares.

Nem o sistema, nem seus membros conseguiram até 
agora atinar com métodos adequados para lidar com esse 
tipo novo de ameaça oriunda de atores não-estatais. Da 
mesma forma, não se alcançou solução satisfatória para os 
exemplos restantes de situações cuja legitimidade é forte-
mente contestada por um ou muitos países.

Dos casos mais notórios – Taiwan, o regime da Coréia 
do Norte, Caxemira, as fronteiras e até a própria existência 
de Israel – os dois primeiros são remanescentes da Guer-
ra Fria. O de maior potencial explosivo, no entanto, é o 
de Israel, cuja legitimidade contestada é simbolizada por 
outro muro.
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Diante dessa variedade de problemas, o sistema onu-
siano se encontra enfraquecido pelo golpe sofrido com a 
invasão do Iraque em violação à Carta das Nações Unidas. 
Além do episódio em si, o gesto possui gravidade parti-
cular por evidenciar tendência que se acentua ao longo 
de muitos anos: o crescente abandono pelos Estados Uni-
dos da América do sistema de segurança coletiva, que esse 
mesmo país criou em 1945 e constitui a essência da ordem 
pós-Segunda Guerra.

Não é este o lugar para tratar do tema. Não há, porém, 
como escapar à impressão de um sistema internacional que 
perdeu, em boa medida, o apoio e os recursos da potência 
hegemônica que o inventou. Num mundo em que talvez 
a maior de todas as ameaças seja a de catastrófica mudan-
ça climática, uma situação como a atual explica muito do 
sentimento de uma insatisfação generalizada com os imper-
feitos mecanismos de sistema internacional necessitado de 
profunda reforma legitimadora.

Sabemos agora que a brilhante civilização européia da 
Belle Époque era um ovo de serpente que incubava a Grande 
Guerra, a Revolução Russa e o nazi-fascismo. A era das revo-
luções talvez tenha passado, mas os sintomas mórbidos que 
nos cercam apontam para a existência de potencial destruti-
vo capaz de gerar novos e perigosos desafios para o sistema 
internacional que resistiu ao impacto do marxismo revolu-
cionário do século XX.
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ASCENSÃO E QUEDA DA UNIÃO SOVIÉTICA: O 
IMPÉRIO DE NAÇÕES*

Ronald Grigor Suny

A derrocada dos grandes impérios contíguos e ultramari-
nos, no final do século vinte, provocou paradoxalmente um 
novo interesse acadêmico a respeito dos Estados imperiais, 
particularmente sobre sua capacidade de governar múlti-
plos povos e sobre a dinâmica de seu colapso. A inspiração 
mais imediata para este novo entusiasmo pelo que anterior-
mente se pensava ser uma forma de Estado arcaica foi cer-
tamente a rápida erosão do poder imperial soviético sobre 
a Europa centro-oriental e a rápida dissolução da URSS. 
Igualmente inspiradoras, pode-se acrescentar, são as eviden-
tes limitações do Estado-nação para lidar com problemas de 
multinacionalidade, imigração e conflito étnico, e a cres-
cente atração por associações supranacionais. Conquanto 
seja provável que o Estado nacional e o nacionalismo ain-
da permaneçam conosco no futuro por um tempo consi-
derável, tanto os sucessos como os fracassos dos impérios 
modernos em manter uma relativa paz no interior de suas 
fronteiras e sustentar alguma identificação e legitimação do 

* Tradução de André Villalobos. A revista agradece a revisão de Bernardo Ricupero.
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empreendimento imperial, pelo menos por algum tempo, 
proporcionam uma certa visão alternativa à atual hegemo-
nia dos nacionalismos de base étnica.

A questão proposta neste artigo visa discutir que espé-
cie de império foi a União Soviética. Existe algo relacionado 
com sua natureza imperial que tenha contribuído tanto para 
o seu sucesso, qualquer que tenha sido o tempo de sua dura-
ção, como para sua derrocada final? E a estrutura e dinâmica 
imperiais do império soviético proporcionam alguma com-
preensão sobre os imperialismos de nosso tempo?

Proponho aqui uma “dialética do império”, que conecta 
o sucesso ao fracasso. Começo com alguns conceitos gerais. 
Os Estados que possuem internamente populações etni-
camente diferentes ou socialmente diferenciadas podem 
engajar-se em uma ou mais entre três possíveis práticas:

• Discriminação e diferenciação entre uma parte dominante e 
uma parte subordinada de sua população; esta é a prática do 
império. 

• Diferenciação entre as várias populações, sem subordinação 
ou ascendência injusta, mas com o grau de equidade possível 
entre todas as partes da população, e com a formação de uma 
única comunidade política, não coincidente em todos os seus 
aspectos com as várias comunidades culturais; essa é a prática 
dos Estados multinacionais.

• Homogeneização e igualdade entre a população do Estado, 
com reconhecimento de uma única comunidade política e cul-
tural à qual pertencem todos os que a integram; esta é a prática 
dos Estados nacionais. 

Entre os vários tipos de comunidades e unidades políti-
cas que existiram historicamente, os impérios estiveram entre 
os mais ubíquos, tendo sido de muitas maneiras precursores 
do Estado burocrático moderno. Anthony Pagden delineou 
os vários significados ligados ao vocábulo império nos discur-
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sos europeus, desde seu significado original na antiguidade 
clássica, quando imperium descrevia a autoridade executiva 
dos magistrados romanos, até que finalmente veio a referir-se 
a “poder não subordinado” (Pagden, 1952, p. 12). Por volta 
do século XVI, império assumiu o significado de status, Esta-
do, relações políticas que mantinham grupos de pessoas uni-
das em um amplo sistema, mas desde os tempos romanos, 
ele já possuía um dos sentidos modernos de império como 
um imenso Estado, um “extenso domínio territorial” (Pag-
den, 1952, p. 15). Finalmente, “dizer-se imperator [a partir do 
tempo de Augusto] era afirmar um grau e, em última aná-
lise, um tipo de poder denegado aos meros reis” (Pagden, 
1952, p. 16). Império era, então, identificado com governo 
absoluto ou autocrático, juntamente com a idéia de que um 
império se referia a “uma diversidade de territórios sob uma 
única autoridade” (Pagden, 1952, p. 16). A durabilidade des-
sas tradições discursivas – “imperium como governo limitado 
e independente ou ‘perfeito’, como território compreenden-
do mais que uma comunidade política, e como soberania 
absoluta de um único indivíduo” – sobreviveu na Rússia ao 
longo do período czarista, mas não funcionou retoricamente 
depois das revoluções de 1917 (Pagden, 1952, p. 17). 

Em minha definição de império sou devedor de John A. 
Armstrong e Michael W. Doyle: império é uma forma parti-
cular de dominação ou controle, entre duas unidades sepa-
radas por uma relação hierárquica, desigualitária [ou], mais 
precisamente, um Estado compósito no qual uma metrópo-
le domina uma periferia em detrimento desta (Armstrong, 
1982). Um aspecto muito importante é o de que a metrópo-
le não precisa ser definida étnica ou geograficamente. Ela é 
a instituição dominante.

Em suma, o império é uma estrutura estatal compósita, 
na qual a metrópole é de alguma maneira distinta da perife-
ria, e a relação entre ambas é concebida ou percebida pelos 
atores metropolitanos ou periféricos como uma relação, jus-
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tificável ou injustificável, de iniqüidade, subordinação, e/
ou exploração. “Império” não é meramente uma forma de 
comunidade organizada politicamente [polity], mas é tam-
bém uma designação carregada de valor que até o século 
XIX (e, em alguns usos, até mesmo boa parte do nosso) era 
pensada como a forma sublime da existência política (pen-
se em Nova York como o “empire state”), mas que, no final 
do século XX, lança dúvidas sobre a legitimidade de uma 
forma de comunidade politicamente organizada e mesmo 
prevê sua derrocada final e, na verdade, inevitável1. Dessa 
forma, a União Soviética que, há um quarto de século, teria 
sido descrita pela maioria dos cientistas sociais como um 
Estado e apenas ocasionalmente como um império, e usu-
almente por analistas bastante conservadores, é hoje, após 
sua derrocada, quase universalmente assim descrita, posto 
que ela agora aparece como tendo sido uma comunidade 
política compósita ilegítima, incapaz de conter as nações 
emergentes em seu interior. 

Na medida em que os outrora viáveis Estados impe-
riais tornaram-se crescentemente vulneráveis aos apelos 
dos nacionalismos, o que, por sua vez, ganhou força com 
o novo entendimento de que os Estados devem represen-
tar, se não coincidir com, as nações, o surgimento simul-
tâneo das noções de representação democrática dos inte-
resses subalternos acentuou a tensão fundamental entre as 
relações imperiais injustas e as concepções horizontais de 
cidadania nacional. Conquanto Estados liberais com insti-

1 Um argumento eloquentemente desenvolvido por Mark Beissinger. Ao seu pers-
picaz argumento de que as relações imperiais dizem respeito a percepções, deve-se 
acrescentar que a percepção do império não é apenas sobre a atitude das perife-
rias, mas também sobre a das metrópoles. Enquanto prevaleçam as duas condições 
de distinção e subordinação, o império existe mesmo que as populações perifé-
ricas estejam convencidas de que o resultado de sua associação com o império é 
antes benéfico do que de exploração. De fato, grande parte da literatura sobre o 
“pós-colonialismo” tratou precisamente das maneiras pelas quais as culturas he-
gemônicas de diferença e desenvolvimento sancionaram as relações imperiais e 
mediaram a resistência.
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tuições representativas, intitulando-se democracias, pudes-
sem ser (e eram) efetivas potências imperiais nos impérios 
ultramarinos da Grã-Bretanha, França, Bélgica e Holanda, 
os grandes impérios contíguos resistiram à democratização 
que teria solapado o direito de mando da elite imperial 
dominante e a própria relação hierárquica e injusta entre 
a metrópole e a periferia no império. Embora os impérios 
tenham sido entre as mais ubíquas e duradouras formas de 
organização política na história pré-moderna, nos tempos 
modernos eles foram progressivamente subvertidos pela 
poderosa combinação de nacionalismo e democracia2. 

O argumento deste artigo é que os Estados que agem 
como impérios também se engajam na construção da nação 
(e vice-versa), mas que essas duas práticas estatais são con-
traditórias e dificilmente conciliáveis, uma tendendo a sub-
verter a outra, o que conduz à erosão da estabilidade e legi-
timidade do Estado. Este argumento se consubstancia nas 
histórias da Rússia czarista e da União Soviética, e diz muito 
sobre os problemas da construção do Estado e da política 
externa da Federação Russa atual.

Impérios modernizadores
A questão que se levanta é a de por que os últimos impérios 
contíguos da Europa não evoluíram para Estados nacionais 

2 Estados nacionais e impérios podem ser vistos como dois pólos de um continuum, 
os quais, entretanto, ao invés de serem fixos e estáveis, podem fluir um para o 
outro e, com o tempo, transformar-se no outro. Um Estado nacional pode parecer 
estável, homogêneo, coerente e, ainda assim, com a emergência de movimentos 
étnicos, subétnicos e regionalistas, ser percebido como imperial pelas populações 
subalternas. Para os que se identificam com a população dominante na Bélgica, 
ela é um Estado nacional ou, talvez, um Estado multinacional. Mas, para um mi-
litante flamengo que sente a opressão da maioria valona, a Bélgica é uma espécie 
de mini-império. O termo império foi utilizado de modo polêmico para pequenos 
Estados como a Bélgica, a Geórgia e a Estônia, e pode parecer anômalo referir-se 
a tais Estados nacionalizantes como impérios. Mas é precisamente com as práti-
cas de assimilação e homogeneização, ou com as práticas de discriminação, dos 
Estados nacionalizantes que aquelas relações de diferença e subordinação – aqui 
consideradas os ingredientes de uma relação imperial – ficam evidenciadas.
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nos séculos XIX e XX? De que forma as práticas e preferên-
cias das elites imperiais impediram a construção da nação, 
mesmo quando se tornar uma nação poderia ter feito seu 
Estado mais competitivo na arena internacional? Em vários 
impérios europeus, as autoridades estatais de fato tentaram 
homogeneizar as diferenças no interior do Estado, com 
vistas a alcançar os tipos de eficiência que acompanhavam 
os Estados nacionais mais homogêneos, mas, por variadas 
razões, elas acabaram fracassando. O que fora possível no 
período medieval e no início dos tempos modernos, quan-
do populações bastante heterogêneas foram assimiladas em 
protonações relativamente homogêneas, possivelmente em 
torno de lealdades religiosas ou dinásticas comuns, tornou-
se muito mais difícil na “era do nacionalismo”, pois agora 
o discurso nacionalista – com seus atrativos associados de 
progresso, representação, e a condição de Estado – tornou-
se disponível para ser revindicado por qualquer um. Ao 
mesmo tempo, os apelos de soberania popular e democra-
cia, implícitos na forma nacional, desafiaram a iniqüidade, 
hierarquia e discriminação inerentes ao império, solapando 
sua própria raison d’être. 

Os impérios modernos se viram diante do dilema de 
ter que escolher entre conservar os privilégios e distinções 
que mantinham as elites tradicionais no poder ou consi-
derar reformas de corte liberal que teriam solapado suas 
velhas classes dominantes. Enquanto os grandes impérios 
ultramarinos “burgueses” do século XIX foram capazes de 
liberalizar e mesmo democratizar as metrópoles, mantendo 
simultaneamente duros regimes repressivos nas colônias, 
nos impérios contíguos foi muito mais difícil desenvolver 
políticas diferentes para centro e periferia. Uma metrópole 
democrática coexistia facilmente com periferias colonizadas 
nos impérios ultramarinos, como mostram os exemplos da 
Grã-Bretanha, França e Bélgica, mas era muito mais deses-
tabilizador ter constitucionalismo ou democracia liberal em 
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apenas uma parte de um império contíguo. Na Rússia, os 
privilégios desfrutados pelo Grão-Duque da Finlândia, ou 
mesmo a constituição outorgada à Bulgária, um Estado 
independente externo ao império, constituíam lembretes 
constantes aos súditos instruídos de que o czar lhes recusa-
va instituições similares. Essa grande tensão nos impérios 
contíguos estimulou algum tipo de separação ou apartheid 
com vistas a manter, em um mesmo Estado, uma ordem 
política democrática paralelamente a uma ordem política 
não-democrática. Contudo, como descobririam os governos 
da África do Sul e de Israel no século XX, este era um com-
promisso altamente instável.

Dada a desigualdade das transformações econômicas 
dos séculos XIX e XX, todas dentro de um contexto inter-
nacional altamente competitivo, a maioria dos Estados, até 
mesmo Estados imperiais conservadores como o império 
Otomano e o dos Romanov, empreenderam programas 
estatais de “modernização” econômica e social. Necessi-
tando justificar o domínio de estrangeiros sobre povos 
que estavam se constituindo eles próprios como nações, 
a idéia de desenvolver povos inferiores ou não-civilizados 
tornou-se uma fonte dominante de legitimação imperial e 
prosseguiu até bem avançado o século XX (ver Cooper e 
Packard, 1997, pp. 1-41). Profundamente entranhada nas 
políticas estatais tanto nacionais quanto imperiais, há uma 
dialética particularmente subversiva no desenvolvimentismo 
imperial. Seus próprios sucessos criam as condições para o 
malogro. Se os programas desenvolvimentistas alcançam 
sucesso entre os colonizados, produzindo bem-estar mate-
rial e sofisticação intelectual, urbanismo e industrialização, 
mobilidade social e conhecimento do mundo, evapora-se a 
justificação para o domínio imperial estrangeiro sobre um 
povo “atrasado”. Na verdade, ao invés de suprimir a forma-
ção da nação e o nacionalismo, o imperialismo proporciona 
muito mais as condições e os estímulos para a construção 
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de novas nações. As populações são etnograficamente des-
critas, estatisticamente especificadas, têm atribuídas carac-
terísticas e funções, e passam a conceber-se de formas que 
as qualificam como “nações”. Não é por acaso que o mapa 
do mundo ao final do século XX está marcado por inúme-
ros Estados com suas fronteiras traçadas pelo imperialismo. 
E se, no momento da independência, não existem nesses 
Estados nações claramente definidas e articuladas, as elites 
estatais começam a criar ativamente comunidades políticas 
nacionais para preencher essa lacuna do jovem Estado. 

Naturalmente, o desenvolvimentismo não foi apenas 
um projeto de Estados nacionais e impérios “burgueses”, 
mas o foi também dos autodenominados socialistas. O pro-
blema cresceu quando os impérios, que justificavam seu 
domínio proclamando-se como agentes de modernidade 
e modernização, como instrumentos de desenvolvimento 
e progresso, realizaram muito bem a tarefa que se haviam 
proposto, propiciando a suas populações subordinadas as 
linguagens de aspiração e resistência3. Na verdade, criaram 
súditos que não mais precisavam do império da maneira 
que os colonizadores pretendiam. Essa reversão dialética 
da justificação para o império, embutida na teoria e práti-
ca da modernização, esteve também, a meu ver, no próprio 
núcleo do progressivo declínio do império soviético. No 
verdadeiro sentido da expressão, o Partido Comunista fez-
se de fato irrelevante. Quem precisaria de uma “vanguarda” 
quando se tinha agora uma sociedade urbana, instruída, 
móvel e automotivada? Quem precisaria do controle impe-
rial de Moscou quando as elites nacionais e seus represen-
tantes eram capazes de articular seus próprios interesses em 
termos sancionados pelo marxismo-leninismo na idéia de 
autodeterminação? 

3 “O que, em um plano, aparece como discurso de controle, em outro é um dis-
curso de reivindicação de direitos”, como dizem Cooper e Packard (1997, p. 3).
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Império e nações na União Soviética
A palavra “império” tornou-se a preferida para descrever a 
União Soviética após o seu desaparecimento. Termo alta-
mente normativo, foi particularmente aplicado nos anos 
1980 ao “império do mal” [“the evil empire”] e, só mais tarde, 
menos pejorativamente, como “império de ação afirmati-
va” ou “império de nações” no qual o “imperialismo [era 
considerado] como o mais elevado estágio do socialismo”4. 
Conquanto seja indubitavelmente verdade que a URSS era 
imperial em sua relação com a Mongólia e com os estados 
limítrofes da Europa centro-oriental, considerar a União 
Soviética como um império contíguo requer algo mais do 
que meramente uma distinção tipológica. O que nos diz o 
termo “império” a respeito de como funcionava a URSS; por 
que ela foi por tanto tempo bem sucedida na manutenção 
de uma relativa paz étnica no interior de suas fronteiras; e 
que utilidade o termo nos acrescenta para entender a desin-
tegração da União Soviética?

Começando pela definição anteriormente proposta 
neste artigo – “uma estrutura estatal compósita, na qual 
a metrópole é de algum modo distinta da periferia e [na 
qual] a relação entre as duas é concebida ou percebida 
pelos atores metropolitanos ou periféricos como uma rela-
ção, justificável ou injustificável, de iniqüidade, subordina-
ção, e/ou exploração” – a União Soviética parece ajustar-se 
bastante bem ao conceito de império. Certamente singular 
entre os impérios do século XX na negação de sua natu-
reza imperial, a URSS foi uma tentativa de seus primeiros 
dirigentes no sentido de construir e manter um extenso 
Estado multinacional, em uma era de Estados nacionais, 

4 “Império do mal” é, naturalmente, a famosa frase do presidente Ronald Reagan; 
“império de ação afirmativa” vem de Terry Martin; “império de nações” é o título 
de um livro prestes a ser publicado por Francine Hirsch; e “imperialismo como o 
mais elevado estágio do socialismo” foi empregado por Yuri Slezkine. Ver Hirsch 
(2002) e Slezkine (2002). 
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sem estabelecer seja uma nova forma de imperialismo, seja 
um Estado nacional.

O Estado soviético original foi ideologicamente conce-
bido como temporário, provisório, transitório entre a era do 
capitalismo, nacionalismo e imperialismo, e o momento de 
uma exitosa revolução socialista internacional. O “Estado” 
que, em certo sentido, era para ser a negação dos Estados 
como até então haviam existido, era ao mesmo tempo a cara-
paça do primeiro governo socialista, o veículo para que o par-
tido bolchevique levasse adiante seu programa de suprimir o 
poder da “burguesia” e das antigas classes dirigentes, acabar 
com uma guerra imperialista, e disseminar a guerra civil inter-
nacional para além das fronteiras da Rússia. No entender de 
seus líderes supremos, a União Soviética era a um só tempo 
um Estado antiimperialista, uma federação de Estados sobe-
ranos, uma união voluntária, uma prefiguração de um futuro 
não-Estado, dedicada (pelo menos inicialmente, na visão de 
Lenin) a ser um exemplo de relações justas, não explorado-
ras, entre as nações, um modelo para uma mais ampla inte-
gração de outros países e fragmentos dos impérios europeus. 
Todas essas eram afirmações que seus oponentes poderiam 
facilmente rejeitar como insinceras e voltadas para o próprio 
interesse soviético. Contudo, para os dirigentes bolcheviques, 
o antiimperialismo era tanto um modelo para a estrutura 
interna da URSS como uma postura para atrair apoios do 
exterior. Como Woodrow Wilson, Lenin contribuiu grande-
mente para deslegitimar o imperialismo e os impérios, e até 
o fim da União Soviética o antiimperialismo permaneceu 
como um poderoso artifício da retórica soviética.

A União Soviética tornou-se um império a despeito das 
intenções de seus fundadores. De fato, praticamente des-
de seu início a União Soviética replicou as relações impe-
rialistas. A reunificação das terras russas, levada a efeito 
em condições de guerra civil, intervenção estrangeira e 
colapso do Estado, por um partido relativamente centrali-
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zado e pelo Exército Vermelho, criou uma relação injusta 
entre centro e periferia, imposta pela maior força física 
dos bolcheviques e sua determinação para usar a violência. 
O poder da metrópole, assim como o peso demográfico 
da Rússia era muito maior do que o de qualquer outra das 
unidades do novo Estado ou, na verdade, de todos eles em 
conjunto. Foram feitas concessões ao reconhecido poder 
do nacionalismo, que se acreditava ser produto da opres-
são imperialista e dependente dela. Por mais apropriado 
que o nacionalismo pudesse ser para certo estágio da his-
tória, ele deveria ser logo superado. Lenin supunha que os 
direitos políticos e culturais para os não-russos e o sistemá-
tico refreamento do nacionalismo russo, juntamente com 
o desenvolvimento de uma economia socialista, seriam 
suficientes para solucionar a “questão nacional”.

As relações entre a metrópole e a periferia eram, 
assim, diferentes nos planos político, cultural e econômi-
co. Politicamente, com certeza de maneira mais pronun-
ciada na primeira década do governo soviético, o poder foi 
algo atenuado pelas negociações ocorridas entre o centro 
e as repúblicas e autonomias. Na esfera cultural, a política 
de korenizatsiia (“indigenização”) enfatizou a promoção da 
cultura “nativa” e das elites locais. O novo Estado procurou 
incorporar as elites que não fossem hostis ao poder sovié-
tico e permitiu o desenvolvimento de “nações” no interior 
da federação soviética, mas a ordem política, na qual um 
único partido monopolizava o processo decisório em toda 
parte, restringiu desde o início e, finalmente, solapou os 
centros locais de poder. À medida que o regime se tornou 
cada vez mais burocratizado e centralizado em Moscou, as 
relações injustas e imperiais entre o centro e as periferias 
tornaram-se a norma, até que uma soberania efetiva viesse 
a existir somente no centro. No plano econômico, a ênfa-
se foi na eficiência, freqüentemente com desconsideração 
de fatores etnoculturais. Enquanto criava unidades terri-
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toriais nacionais com amplos privilégios culturais, a esma-
gadora preocupação do governo era a de que o novo Esta-
do federativo multinacional constituísse uma economia 
única e integrada. Sobre este ponto, era para não haver 
qualquer compromisso. A política econômica abrangia o 
conjunto do Estado, e cada unidade federativa estava liga-
da às outras e ao centro por vínculos e dependências eco-
nômicas. Na década de 1920, um intenso debate agitou o 
Partido Comunista sobre a prioridade da economia sobre 
a cultura nacional, com os mais orientados para a econo-
mia, como Avel Enukidze, promovendo a divisão adminis-
trativa do país segundo uma lógica econômica (raionirova-
nie), e com as autoridades do Comissariado do Povo para 
as Questões de Nacionalidade e os representantes dos 
vários povos não-russos favorecendo fronteiras que corres-
pondiam à etnicidade.5 Conquanto muita atenção fosse 
dada às particularidades regionais e culturais, pelo menos 
durante os anos vinte, com o tempo a regionalização eco-
nômica tornou-se uma prática extra-étnica, e os membros 
do partido foram regularmente estimulados, mesmo nessa 
década, a considerar prioritárias a especialização, a educa-
ção e o treinamento, relativamente à qualificação étnica, 
na política de formação de quadros.6 

A URSS, como observaram Rogers Brubaker e outros, 
foi um dos poucos Estados (a Etiópia atual parece ser outro) 
que permitiu a formação nacional não ao nível do Estado 
propriamente dito, mas ao nível das unidades secundárias 
no interior do Estado, as repúblicas da união (Brubaker, 
1994). Houve espantosamente pouco esforço para criar 

5 Uma excelente discussão sobre a raionirovanie econômica e étnica encontra-se 
em Martin (2001, pp. 33-35); ver também Hirsch (2002, pp. 205-213).
6 O lugar-tenente de Stalin na Geórgia, “Sergo” Orjonikidze, disse a seus camara-
das que a expertise era mais importante que a nacionalidade como critério para a 
seleção de funcionários na área econômica: “É preciso trabalhar pelo renascimen-
to econômico do nosso país, e para isso não é suficiente ser georgiano, é necessá-
rio que a pessoa conheça o seu ofício [...]” (Suny, 1994[1988], p. 230).
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uma “nação soviética”. Embora todo mundo na URSS carre-
gasse um passaporte inscrito com uma nacionalidade, não 
era permitido que ninguém se declarasse de nacionalidade 
soviética. A idéia soviética de nacionalidade baseava-se no 
nascimento e na hereditariedade, a nacionalidade dos pais, 
mas a nacionalidade, com sua finalidade quase racial, esta-
va enraizada nas unidades subestatais. As nações da União 
Soviética baseavam-se no que era concebido como comu-
nidades étnicas, religiosas ou lingüísticas preexistentes e, 
em alguns casos, em comunidades políticas mais antigas. 
Porém, independentemente do grau de coesão e consciên-
cia nacional em 1917 (em geral razoavelmente baixo), os 
dirigentes políticos soviéticos, tanto por razões ideológicas 
quanto por razões de conveniência, promoveram a cons-
trução nacional entre os povos não-russos. O efeito dessa 
política dualista – que a um só tempo enfatizou um tipo de 
política de modernização cega para as questões étnicas e, 
não obstante, encorajou o particularismo étnico-cultural e 
o poder político local moderado – foi o de criar populações 
nacionais cada vez mais coerentes, compactas e conscientes 
nas repúblicas, enquanto prometia um futuro supra-étnico, 
materialmente muito promissor. 

Mais propriamente do que mera dissolvente de nações, 
a URSS foi, de maneiras complexas, também uma constru-
tora de nações. Há muitas ironias na história soviética. A 
principal delas é certamente a de que uma elite socialista 
radical, que proclamou uma agenda internacionalista visan-
do transcender o estágio burguês nacionalista da história, 
acabou por formar nações no interior de seu próprio corpo 
político. Outra ironia é o fato de que os próprios êxitos do 
sistema soviético, entre os quais essa construção de nações 
não foi o menos significativo, mas também a industrializa-
ção, a urbanização e a massiva educação do país, tornaram 
amplamente irrelevante o sistema político que havia revo-
lucionado a sociedade. Ao invés de legitimar o sistema, 
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como fizera anteriormente, a modernização acabou por 
solapá-lo ao criar as condições e os atores capazes de agir 
sem a direção do Partido Comunista. No caso soviético, a 
dialética do império assumiu uma coloração revolucionária. 
Quaisquer que tenham sido as intenções dos bolcheviques, 
eles tiveram muito sucesso em criar as condições para sua 
derrocada final. Como outros grandes impérios do mundo 
moderno, a União Soviética foi um Estado modernizador. 
Ela não estava interessada em conservar, mas em transfor-
mar relações sociais e culturais. Contudo, ao mesmo tempo, 
ela construiu e depois petrificou uma estrutura hierárquica, 
injusta e não-democrática que progressivamente se tornou 
um impedimento a um ulterior desenvolvimento político 
– e, em grande medida, também a um desenvolvimento 
social, econômico e cultural. Essa estrutura estatal tornou-
se crescentemente irrelevante, preparando o palco para o 
declínio e, finalmente, para a crise de legitimidade. Chegou 
o momento em que a estrutura política tinha que mudar, 
ou a sociedade e a economia simplesmente continuariam a 
estagnar e a deteriorar-se.

Com a agenda basicamente definida em Moscou, a 
relação entre o centro e as repúblicas era uma relação 
de subordinação da periferia não-russa à metrópole “rus-
sa” (mais precisamente, soviética). Em alguns períodos, 
as elites locais tiveram considerável influência, mas sua 
participação efetiva na vida política, econômica ou cultu-
ral do país requeria uma competência cultural em russo 
e uma lealdade ao projeto soviético total que substituía 
as identidades e lealdades locais. Por meio de generosas 
recompensas em poder, prestígio e influência, para não 
mencionar severas punições, o centro soviético atraía “os 
melhores e mais brilhantes” entre as elites nacionais, mui-
tos dos quais haviam sido criados durante os tempos sovié-
ticos, para colaborar com os dirigentes inteiramente sovié-
ticos. Os custos da recusa em trabalhar dessa forma ou da 
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demonstração de “nacionalismo local” eram extraordina-
riamente severos. Mas o recrutamento soviético das elites 
nativas teve diferentes efeitos sobre diferentes membros 
das elites não-russas. Os particularmente competentes em 
russo e nas práticas culturais soviéticas (e pertencentes a 
certas nacionalidades, como os povos bálticos, ucranianos 
e armênios – e os judeus, nos primeiros anos do perío-
do soviético) tornaram-se parte de uma elite soviética 
cosmopolita, altamente móvel, em grande medida inter-
cambiável, e dedicada ao projeto soviético mais abrangen-
te (imperial e de desenvolvimento). Esses homens (eram 
usualmente homens) eram os mensageiros da cultura 
soviética, os impositores da política do Partido, os agen-
tes do centro nas periferias. Leonid Brezhnev foi uma des-
sas figuras. Nascido na Ucrânia, de pais russos, ele serviu 
em várias repúblicas, ascendendo à condição de primeiro 
secretário da Moldávia soviética e, posteriormente, à de 
primeiro secretário do Cazaquistão soviético. Entretanto, 
na Moldávia, no Cazaquistão, e em outras repúblicas havia 
uma elite local nativa constituída por pessoas qualificadas 
e experientes na língua, na cultura, e nas práticas nativas 
do povo da república. Entre elas estavam poetas armênios, 
músicos georgianos, políticos estonianos cujo domínio da 
língua materna era muito maior do que o conhecimento 
do russo, e outros cujas capacidades e interesses ajudavam-
nos a fazer carreiras antes nacionais do que envolvidas na 
União como um todo. No período soviético inicial, esses 
“comunistas nacionais” foram freqüentemente alvo de cam-
panhas antinacionalistas, e toda uma geração desses cons-
trutores pioneiros das repúblicas soviéticas foi destruída  
nos expurgos stalinistas. Posteriormente, entretanto, com 
o afrouxamento do controle do centro sobre as periferias, 
quando uma política de governo indireto substituiu a hiper-
centralização do stalinismo, os quadros nativos com laços e 
clientelas locais se satisfaziam com apoiar da boca para fora a 
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ideologia do sovietismo e patrocinar tanto os nacionalismos 
locais como práticas econômicas basicamente desintegrado-
ras do Estado soviético. À medida que o próprio centro abdi-
cou de grande parte de seu controle sobre o país, durante os 
anos Gorbatchev, os comunistas não-russos (e, quando esse 
controle se extinguiu, até mesmo os russos) dividiram-se 
entre os que desejavam preservar o Estado mais abrangente 
(sem os seus aspectos imperiais) e os dispostos a afastar-se 
dele em busca de uma soberania separada.

A reforma acabou conduzindo à revolução, a renovação 
e a reestruturação, ao colapso e à desintegração. Quando 
o centro se enfraqueceu, as elites não-russas (e, em alguns 
casos, o povo também) agiram no sentido de libertar-se do 
domínio da metrópole. Como na queda do czarismo, tam-
bém na derrocada soviética, o nacionalismo não foi a causa 
primária do colapso do sistema. A erosão do poder central, 
dependente como era da coesão da elite e da crença no 
direito de usar o poder para manter a ordem (a evaporação 
da vontade e da confiança política), precipitou as forças cen-
trífugas que desagregaram a URSS em novos Estados. Até o 
golpe de agosto de 1991, as forças centrípetas mantiveram-
se bastante fortes. Mas, no momento seguinte, houve um 
alvoroço para abandonar o barco que afundava e parecia 
incapaz de tomar um novo curso, afastando-se das práticas 
imperiais. O império soviético desmoronou no contexto de 
(e por causa de) uma tentativa fracassada, por parte de seus 
altos dirigentes, no sentido de transformar a URSS em um 
Estado e sistema multinacional mais “moderno”, de “estilo 
ocidental”, “civilizado”. Essa tentativa envolvia uma reforma 
econômica e, finalmente, a criação de uma economia de 
mercado [marketization]7; uma reforma política conducente, 

7 Marketization: processo que possibilita às empresas estatais atuarem como firmas 
orientadas para o mercado. Redução dos subsídios estatais, desregulamentação, re-
estruturação organizacional, descentralização, e privatização são os passos desse pro-
cesso, que levam à criação e ao funcionamento de um sistema de mercado (N.T.).
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por fim, à democratização; e, uma vez iniciada a democrati-
zação, o final do império e a criação de uma nova forma de 
Estado multinacional. Os problemas eram formidáveis, talvez 
insuperáveis, mas a força centrípeta do centro permaneceu 
competitiva até o golpe de agosto de 1991. No final da década 
de 1980, Gorbatchev e seus camaradas mais próximos estavam 
convencidos de que o império, que acreditavam possuir muitas 
das características coesivas de uma nação, precisava ser trans-
formado, mas sua esperança sincera de que o fim do império 
não significaria o fim do Estado soviético era compartilhada 
por poucos daqueles que estavam em vias de fazer história.

Pensando sobre o presente
Em seu discurso de 7 de setembro de 2003, o presidente 
George W. Bush apresentou a guerra e a ocupação do Ira-
que como a “linha de frente da liberdade” na guerra global 
em curso contra o terrorismo. Na visão do governo, as inva-
sões do Afeganistão e do Iraque não constituem aventuras 
imperialistas, mas defesas da civilização contra a barbárie, 
meios inevitáveis para levar os avanços da democracia, o 
mercado livre, a lei e a ordem para o mundo islâmico. Para 
estudiosos do império, a retórica e as ações de ‘Busheviki’ 
evocam imagens familiares de outros imperialismos. Não 
obstante, o corrente esforço global americano não corres-
ponde à qualificação de império, segundo a maioria das 
definições do termo. De acordo com seus objetivos declara-
dos, as ações americanas não estão dirigidas à apropriação 
da soberania plena de outro povo. À medida que as políticas 
baseadas numa visão fantasiosa do Oriente Médio e da Ásia 
central se mostram incapazes de avançar, e os dirigentes 
americanos lutam com dificuldade em busca do êxito, sua 
promessa, expressa com cada vez mais sonoridade, é a de 
que será restaurada a soberania dos povos nativos do Afega-
nistão e do Iraque. Uma “lógica de soberania”, nas palavras 
dos franceses, substituirá a “lógica da ocupação”.
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Os Estados Unidos certamente tiveram episódios de 
imperialismo, mais notavelmente no final do século dezeno-
ve. Meu próprio ponto de vista é o de que os Estados Unidos 
estão agora engajados na consolidação de sua hegemonia 
econômica e política sobre grande parte do mundo. Desde 
a Segunda Guerra Mundial, a ascendência americana subs-
tituiu a japonesa na Ásia e no Pacífico, a britânica no Medi-
terrâneo e no Oriente Médio, e agora a soviética na Ásia 
central. Conquanto a diplomacia, a persuasão e a influência 
econômica sejam os meios preferidos de expansão e esta-
bilização, vez por outra esta política ativista requereu inter-
venções militares de curta duração, usualmente seguidas de 
retiradas organizadas. Os Estados Unidos, portanto, não se 
encaixam nas definições de império apresentadas neste arti-
go (que outros chamariam de colonialismo ou de império 
formal). Eles não objetivam apropriar-se permanentemente 
da soberania de outro país, pois dominam muito mais efeti-
vamente através de sua presença militar ao redor do mundo, 
de seu poder econômico, e de sua atração cultural. Mais pro-
priamente do que imperialismo, no sentido aqui utilizado, os 
Estados Unidos se empenham pela hegemonia global.

Da mesma forma que o Império Russo tanto se fortale-
ceu como foi constrangido por suas justificações ideológicas 
para o império, e do mesmo modo que o Império Soviético 
foi estimulado e finalmente obstaculizado por seus discursos 
desenvolvimentistas “socialistas”, assim também o establish-
ment americano é tanto impulsionado como refreado pelas 
idéias e identidades subscritas pelos americanos, bem como 
pelas estruturas políticas em que elas se tornam manifestas. 
Em sua própria autoconstrução, repetida e reforçada pelos 
políticos, pelos porta-vozes governamentais e pela mídia, 
os Estados Unidos são um país singular, exemplar em suas 
liberdades, sua constituição democrática e seus valores, e 
sua atitude de aproximação altruísta para com o resto do 
mundo. Eles não desejam nada para si, exceto estender ao 

08121-LN75-meio_af5a.indd   94 2/10/09   12:53:31 PM



95

Ronald Grigor Suny

Lua Nova, São Paulo, 75: 77-98, 2008

resto do mundo as bênçãos de que eles desfrutam, bênçãos 
resumidas pelo presidente Bush como “decência, liberdade 
e progresso”. Esse linguajar que serve ao próprio interesse 
é certamente interesseiro, mas nas estruturas e práticas da 
democracia ele assume uma força própria. Quer os que o 
promovem acreditem ou não sinceramente nele, essas cons-
truções discursivas definem o âmbito do possível. Parece que 
os expressos valores americanos seriam obstáculos à prolon-
gada usurpação da soberania de outro povo, ao colonialis-
mo, ou mesmo à aberta exploração dos recursos de outro 
país. Isso não quer dizer que não ocorrerão os horrores asso-
ciados à guerra, à discriminação racial e religiosa, e ao inte-
resse egoístico do dominante, mas eles precisam ser disfar-
çados, interpretados, e estão sempre sujeitos à contestação 
de outros que apelarão para o que consideram ser os procla-
mados valores nucleares da sociedade americana. Em algum 
momento, os discursos podem produzir vantagens e desvan-
tagens de maneiras diversas, e rapidamente escapar ao con-
trole de quem os expressa. O mesmo linguajar de liberda-
de, progresso e democracia facilmente se transforma, como 
‘Busheviki’ o demonstrou, em justificação para a derrubada 
de tiranos, massivas mobilizações de forças armadas no exte-
rior, e repetida violação da soberania de outras nações.

Uma restrição muito mais significativa ao império ame-
ricano é a relutância de muitos americanos (e a limitada 
capacidade do país) em despender recursos e capacidade 
de trabalho fora dos limites dos Estados Unidos. Desde sua 
fundação, o país foi precavido contra o envolvimento em 
confusões no estrangeiro ou, pelo menos, fora de seu pró-
prio hemisfério, e a tradição originalmente expressa no dis-
curso de despedida de Washington permaneceu parte do 
arsenal retórico, outrora dos conservadores e isolacionistas, 
hoje dos liberais antiintervencionistas e pacifistas. A aversão 
dos americanos por impostos, combinada com uma falta de 
interesse e de conhecimento sobre o mundo fora dos EUA, 
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mal chegou a ser mitigada pelo sentido de ameaça após o 
11 de setembro. Os custos do império já têm sido enormes 
e provavelmente irão crescer.

Finalmente, apesar do unilateralismo do governo Bush, 
a comunidade internacional tem demonstrado a crescente 
importância de instituições internacionais, como as Nações 
Unidas, a necessidade de cooperação e colaboração entre os 
Estados mais poderosos, e os custos de iniciativas isoladas. O 
sistema internacional de Estados nacionais contribui para a 
fragilidade dos impérios, não apenas no sentido de que um 
ambiente internacional altamente competitivo apresenta 
difíceis desafios para os impérios, tanto econômica quanto 
militarmente, mas também no plano do entendimento pre-
dominante do que constitui a legitimidade dos Estados. Em 
nosso século, quando a legitimidade do Estado é dada pela 
nação, o direito internacional e as organizações internacio-
nais estabeleceram novas normas sancionando a autodeter-
minação nacional, a não-intervenção nos assuntos de outros 
Estados, e a igualdade soberana entre os Estados. Depois de 
ambas as guerras mundiais, novos Estados e antigas colônias 
foram rapidamente aceitas como atores plenamente inde-
pendentes na arena internacional. Essa aceitação montou 
o palco para 1991, quando as antigas repúblicas soviéticas – 
mas não unidades políticas abaixo delas – foram rapidamen-
te reconhecidas como Estados independentes, com todos os 
direitos e privilégios associados. Particularmente no período 
pós 1945, a vaga de descolonizações transformou os impé-
rios em formas antiquadas de governo, justificáveis apenas 
como arranjos transitórios que pudessem ajudar no desen-
volvimento de Estados nacionais plenos. Esta justificação foi 
retomada na interpretação de histórias retrospectivas dos 
impérios. Como diz Miles Kahler:

“O sistema dominado pelos impérios do início do século 
XX tendeu rapidamente, após a Segunda Guerra Mundial, 
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para um sistema de predomínio dos Estados nacionais; 
em dramático contraste com as décadas de 1920 e 1930, 
os impérios foram rapidamente definidos como formas 
institucionais ultrapassadas e sob ataque” (1997, p. 288). 

Kahler observa que as duas potências dominantes do 
período pós Segunda Guerra Mundial, os EUA e a URSS, 
foram ambos “retoricamente anticolonialistas, apesar de 
seus próprios legados imperiais”, e a ascendência econômi-
ca americana, com sua abordagem liberal, de livre comér-
cio, “reduziu as vantagens dos impérios como unidades 
econômicas de larga escala” (1997, p. 288). Assim, tanto no 
plano do discurso quanto no da política e economia inter-
nacionais, o início do século XXI parece ser uma época 
muito inóspita tanto para os impérios exteriores formais 
como para os Estados imperiais contíguos. 

Ronald Grigor Suny 
é professor emérito de Ciência Política e História da Uni-
versidade de Chicago e professor de História Social e Políti-
ca da Universidade de Michigan 
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IMPÉRIO, ESTADO E IDEOLOGIA NA URSS 
STALINISTA*

Silvio Pons

Em seu trabalho dedicado ao Império Russo, Dominic Lie-
ven enfatiza a exigência de “colocar a história da Rússia 
em seu contexto internacional”, na crença de que, mais do 
que qualquer outro fator, os desafios da política de potên-
cia “foram de preponderante importância na história rus-
sa”, compreendido o período soviético. O lugar da Rússia 
na “mutável constelação européia e global do poder” apa-
rece assim como o núcleo central de uma reconstrução 
voltada para colocar o próprio episódio da União Soviética 
no quadro da ascensão e da queda de uma potência impe-
rial na presença dos seus “rivais”, resolvendo com essa cha-
ve o problema histórico da continuidade com o passado 
czarista (Lieven, 2000). O estudo de Lieven contribuiu, 
entre outras coisas, para introduzir a noção de “império 
soviético”, usada antes de 1991 de forma esporádica e fre-
qüentemente rejeitada por meros motivos políticos, no 
debate histórico que nos anos mais recentes apresenta um 
interesse renovado em torno do tema do império. A apro-

* Tradução de Arlete Dialetachi.
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ximação que daí deriva parece muito viva e destinada a 
influenciar de forma significativa a historiografia, embora 
tal interesse seja suscitado muito menos por uma reflexão 
sobre o fim da União Soviética e muito mais pelos questio-
namentos e debates sobre o papel mundial desempenha-
do pelos Estados Unidos. O deslizamento da “sociedade 
civil” ao ”império” no discurso público do nosso tempo, 
apontado por Charles Maier, reflete a vantagem daquela 
prioridade política e intelectual (Maier, 2006). Se, porém, 
não se descarta o fato de que a noção de império impõe 
sua centralidade no que diz respeito aos Estados Unidos, 
ela certamente não poderá ser ignorada nas futuras aná-
lises sobre a ascensão e a queda da União Soviética e do 
comunismo.

A gênese da estrutura imperial soviética faz parte da 
própria história da revolução bolchevique e da guerra 
civil russa. A parcial reconquista dos territórios perten-
centes à conexão czarista entre a desagregação dos Impé-
rios centrais e a guerra polaco-soviética foi a premissa 
para a constituição do Império “interno”. Mas a noção de 
império assume o seu significado definitivo somente na 
era stalinista. Sob um duplo perfil. Em primeiro lugar, o 
da máxima centralização da estrutura estatal por meio da 
combinação entre russificação, repressão e isolamento. 
Em segundo lugar, o da constituição do império “exter-
no” na Europa central e oriental após a Segunda Guerra 
Mundial e da Guerra Fria com os Estados Unidos. À luz 
dos arquivos, as dinâmicas de ambos esses processos são-
nos hoje muito mais claras do que no passado. Em parti-
cular, é agora possível compreender bem melhor o nexo 
entre contexto interno e contexto externo. O clássico dile-
ma imperial da segurança das fronteiras parece decisivo 
para explicar a natureza nacional, e não apenas social, 
das repressões stalinistas na segunda metade da década 
de trinta. Assim como a relação entre expansão e seguran-
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ça estava na origem dos primeiros e brutais experimen-
tos de sovietização consumados no dia seguinte ao pacto 
Molotov – Ribbentrop. Esse problema, que na mentalida-
de soviética apresentava um enredo de natureza policial, 
geopolítica e ideológica, permanecia sem solução ao final 
da Segunda Guerra Mundial, sinalizando claramente pri-
meiro a planificação dos acordos europeus do pós-guerra 
e em seguida a sua concreta realização no “cordão sanitá-
rio” abatido (Bettanin, 2006). 

Muito aproximativos são, porém, os nossos conheci-
mentos concernentes aos processos de decisão e às estraté-
gias que sustentaram a ascensão da potência soviética sob a 
liderança de Stalin, para constituir um legado irremovível 
quase até o fim. Lamentar as limitações de nosso acesso à 
decision making stalinista já se tornou, entretanto, um lugar 
comum, e provavelmente ainda o será por muito tempo. 
Muitos documentos de arquivo permanecem fora do alcan-
ce dos investigadores, a começar por uma parte essencial 
das cartas pessoais de Stalin. Nesse meio tempo, políticas-
praxe que se instauraram na época, tais como a fragmenta-
ção das sedes de decisão, a desautorização do Politburo, a 
tradição de decidir os assuntos de Estado na casa de campo 
particular de Stalin, nos levam a deduzir que dificilmen-
te encontraremos respostas para numerosas perguntas. O 
fato, porém, é que insistir na decision making pode ser um 
equívoco, pois o problema parece ser mais amplo: ele é 
resultado da dificuldade de se obter uma síntese interpreta-
tiva e um consenso historiográfico em torno das motivações 
profundas da política e da perspectiva imperial, dos ele-
mentos culturais e ideológicos que tinham prioridade nas 
estratégias de Stalin, das motivações e dos objetivos dessas 
mesmas estratégias. Basta pensar no “paradigma revolucio-
nário-imperial” adotado por Vladislav Zubok e Constantine 
Pleshakov, provavelmente a tentativa mais equilibrada de 
fornecer uma leitura dos diversos componentes da política 
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de potência de Stalin. Essa fórmula apresenta uma eficácia 
descritiva, colocando na base do pensamento de Stalin até 
nos anos vinte

“a promessa do universalismo revolucionário comunista 
combinada com a necessidade de sobrevivência para a 
União Soviética, o primeiro e único ‘império socialista’” 
(Zubok, 1996, pp. 12-19, 74). 

Mas a justaposição dos dois termos é indicativa de uma 
incerteza analítica, uma pergunta não respondida sobre 
a autêntica supremacia de um ou do outro nos diversos 
momentos históricos. A que se segue é uma reflexão sobre 
essa encruzilhada histórica.

As ações políticas de Stalin eram claramente condi-
cionadas por um corpus de princípios axiomáticos. Esses 
princípios haviam sido irreversivelmente plasmados pela 
doutrina de Lenin sobre o imperialismo e pelas respostas 
dos bolcheviques aos eventos internos e internacionais de 
1918-1920. Sobre a base da concepção leninista e da con-
creta experiência consumada na revolução e na guerra civil, 
os bolcheviques se consideravam protagonistas de uma épo-
ca de revoltas e guerras. A visão que eles tinham da guerra 
civil internacional ditou o imperativo de adotar uma estra-
tégia de sobrevivência para a Rússia revolucionária, essen-
cial para manter vivo o projeto de “revolução mundial” que 
os havia orientado de 1917 em diante, embora com uma 
intensidade cada vez menor. Stalin se fez intérprete daquela 
visão e daquele imperativo em meados da década de vinte, 
quando se impunha tomar providências para pôr fim à épo-
ca revolucionária na Europa. Ele não se limitou a executar 
exatamente o ensinamento leninista exemplificado sobre a 
paz de Brest, a idéia de que a tarefa essencial do poder sovi-
ético fosse desfrutar das “contradições” entre as potências 
imperialistas para garantir a própria segurança (De Biagio, 
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2004). A existência de um “Estado de paz armada” entre “o 
mundo do capitalismo e o mundo dos Sovietes” apresenta-
va para Stalin também um outro corolário: a incumbência 
dos bolcheviques era “substituir a atual circunscrição capi-
talista por uma socialista”, um desenho estratégico válido 
para toda uma época por vir (Stalin, 1946-1952, vol. VIII, p. 
263). A profecia da guerra dominou a “revolução do alto” 
lançada no final da década de vinte. Essa obsessão adquiriu 
um novo vigor após a ascensão de Hitler ao poder, quando 
as psicoses soviéticas começaram a se confirmar pela exis-
tência de uma real ameaça de guerra na Europa (Romano, 
2000)1. A resposta de Stalin à “guerra civil internacional” foi 
a construção da potência soviética.

Ele impôs a si mesmo três objetivos: dar seqüência ao 
processo de State-building ativado por Lenin até a criação 
daquilo que Antonio Gramsci denominava “estadolatria”, a 
idolatria do Estado; impor a perspectiva de uma moderniza-
ção forçada como exigência vital e premente à luz dos desa-
fios da política mundial; incrementar a separação estratégica 
da URSS do sistema internacional no plano econômico, polí-
tico, sociocultural. Tal separação não respondia simplesmen-
te a uma técnica do poder. Ela expressava uma divisão de pla-
nos que assinalava um desenvolvimento original da cultura 
política soviética por meio da doutrina do “socialismo em um 
único país”. Em 1925 Bucharin indicou, entre os elementos 
essenciais daquela doutrina, a distinção entre as “formas da 
luta de classes” nos mundos soviético e capitalista: nas condi-
ções da ditadura do proletariado, o “partido da classe operá-
ria” se transformava no “partido da paz civil”, voltado para a 
“edificação socialista”; mas, no contexto do sistema capitalis-
ta, o “partido da classe operária” devia permanecer como o 
“partido da guerra civil” forjado por Lenin. Segundo Bucha-

1 Sobre a percepção difusa (generalizada) da guerra na União Soviética nos anos 
1930, cf. Rossija Zapadi (1998).
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rin, a principal garantia da “construção pacífica” na URSS, 
dado o seu isolamento internacional, continuava a ser a defe-
sa dos interesses da “revolução mundial”, e, por esse motivo, 
os bolcheviques deviam continuar a constituir o “partido da 
revolução mundial” (Bucharin, 1988, p. 186). Naquele tem-
po, Stalin aparentemente concordava com esse esquema e 
ponto de vista (Stalin, 1946-1952, vol. X, p. 135). 

Mais tarde, Stalin devia manter o critério dualístico de 
Bucharin, mas subvertendo-lhe os componentes. Irônica e 
tragicamente, esses componentes reverteram muito rapida-
mente os seus destinos: a URSS experimentou o desastre 
incalculável de uma segunda guerra civil, desencadeada 
pelo Estado contra os camponeses, que levou à adoção do 
terror como método de governo em tempo de paz; enquan-
to o discurso revolucionário relançado pelo Comintern no 
final da década de vinte se revelava mera retórica, útil para 
o auto-isolamento soviético durante o primeiro plano qüin-
qüenal, e dali a poucos anos os partidos comunistas, sob a 
bandeira do antifascismo, entraram pelo caminho que devia 
levá-los a abandonar de fato as perspectivas de insurreição 
nos países capitalistas avançados. A distinção entre os “dois 
mundos”, todavia, devia ser conservada sob uma nova forma 
com a proclamação do “socialismo realizado”. De acordo 
com o ponto de vista vigente na cultura política stalinista 
dos anos trinta, o Estado socialista se baseava no fim das 
divisões de classes e na “unidade política e moral” da socie-
dade, enquanto os estados capitalistas continuavam a agir 
sob o impulso dos mais brutais “interesses de classe”. Seja a 
representação “pacificada” do mundo soviético, seja aquela 
bélica do mundo capitalista, respondiam à lógica de se legi-
timar o regime de Stalin. Na realidade, aquela lógica estabe-
lecia um princípio de “unidade social” por meio do terror 
planejado do alto, como meio extremo para reabsorver os 
conflitos e as tragédias da modernização forçada; e ampli-
ficava ao máximo a tradicional agitação da ameaça externa 
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como instrumento de resgate para consolidar o “Estado de 
segurança total” e para mobilizar a sociedade, ocultando 
assim a fragilidade do sistema percebida pelas próprias eli-
tes políticas. Aqui, porém, o ponto relevante é outro: o cri-
tério dos “dois mundos” idealizado por Stalin esboçava cada 
vez mais uma oposição baseada no Estado, em vez de em 
estratégias políticas a serem aplicadas a diferentes contex-
tos. No cenário do stalinismo, a distinção entre “paz civil” e 
“guerra civil” havia perdido muito de seu significado, assim 
como a alternativa entre “razão de Estado” e internaciona-
lismo militante(Pons, 1995).

A partir dos meados da década de trinta, a ideologia 
revolucionária já não motivava a política soviética. Em vez 
disso, foi a concepção do mundo externo herdada do bol-
chevismo que passou a constituir a bússola da conduta de 
Stalin. Sua linguagem abandonou o nexo entre guerra e 
revolução que havia sido essencial para o projeto bolchevi-
que da “revolução mundial”. Stalin ainda citou aquele nexo 
no XVII Congresso da VKP(b) em 1934; mas, em suas par-
ticipações subseqüentes e depois no XVIII Congresso, em 
1939, manteve-se em absoluto silêncio a esse respeito. Não 
se tratava apenas de uma estratégia dissimuladora no dis-
curso público. Em uma conversa particular com Dimitrov 
em novembro de 1939, Stalin declarou que a indicação de 
Lenin, de transformar a “guerra imperialista” em “guerra 
civil”, não se havia revelado adequada para os trabalhadores 
europeus na época da Primeira Guerra Mundial: a implica-
ção óbvia era que aquela tradição política fosse ainda menos 
válida após o início da Segunda Guerra Mundial(Dimitrov, 
2002, p. 203). No âmbito de nosso conhecimento, o único 
espaço que sobrou para a noção de “revolução mundial” 
foi a admoestação stalinista de que: “a revolução mundial 
como ato único é desprovida de sentido [...] as ações do 
Exército Vermelho também são algo correlato à revolução 
mundial” (Ivi, 1940, pp. 212-221).
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A separação de planos entre os mundos soviético e 
capitalista não tinha mais um caráter metodológico e polí-
tico. Era concebida como uma separação orgânica. Aos 
olhos da liderança stalinista, o Estado soviético já havia 
assumido um aspecto que era impossível de exprimir nos 
termos do radicalismo marxista e do modelo da “ditadura 
do proletariado” adotado pelos bolcheviques. A cultura e 
a linguagem mais idôneas para identificar as característi-
cas do novo estadismo e patriotismo podiam, em vez dis-
so, ser indicadas na tradição eslavófila, transfigurada em 
uma espécie de “bolchevismo nacional” (Brandenberger, 
2002). Uma tradição inventada que apresentava singula-
res ecos e analogias com o moderno “socialismo nacional” 
europeu: estender o socialismo a toda a comunidade do 
povo, com o objetivo de ocultar as contradições sociais; 
empregar o nacionalismo como fator de unidade social 
e como um mito mobilizante capaz de substituir os ide-
ais da transformação socialista; transferir a luta de classes 
da esfera social para a das relações entre as comunidades 
nacionais (Sternhell, 1993). Esses elementos, porém, não 
foram assimilados a ponto de determinar uma revisão de 
identidade. A defesa da herança do Estado russo, pronun-
ciada por Stalin em 1937 e em 1938 contra todos os “ini-
migos do povo”, decididos a destruir “a potência da União 
Soviética” envolvendo o país em uma guerra, não implica-
va uma visão da nação centralizada sobre seus caracteres 
históricos e culturais2. Em 1938-1939, Stalin apresentou 
uma revisão instrumental da ortodoxia marxista, usando 
argumentos racionais à luz das relações internacionais: a 
consolidação do Estado soviético se justificava pela exis-
tência de um “cerco capitalista” hostil3.

2 Ver, a respeito, Dimitrov (2002, p. 81 – novembre 1937). RGASPI (1938, f. 558, 
op. 11, d. 1122, l. 160)
3 RGASPI, 1938, f. 558, op. 11, d. 1122, ll. 80, 160. I. V. Stalin, 1967, vol. 1, Stan-
ford, p. 395.
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Reservado na URSS, o código classista permanecia, por-
tanto, essencial para definir o papel e a identidade do Esta-
do originado pela revolução na política mundial. A fonte de 
legitimação representada pela revolução era irrenunciável. 
Ela não constituía somente o evento originário da transfor-
mação socialista reivindicada pelo regime. Além disso, ofe-
recia um inestimável elemento de força que nem o Império 
russo, nem outros impérios modernos haviam possuído: a 
possibilidade de contar com uma multidão organizada de 
seguidores no campo adversário. Mas, sobretudo, fornecia 
a constituição material da potência soviética, o núcleo prin-
cipal das concepções em que se baseava a sua conduta e a 
sua missão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o patriotis-
mo e o “nacionalismo messiânico” russo emergiram como 
uma ideologia oficial, destinada a permanecer dominante 
até o final da URSS (Hosking, 2006, p. 230). Stalin, porém, 
se manteve impermeável à idéia de integrar o processo de 
State-building com um processo de Nation-building.

A mesma noção de “interesse nacional” idealizada por 
Stalin por ocasião da aliança com Hitler demonstrou uma 
transparente referência à tradição imperial russa, mas não 
se confinou a uma visão geopolítica: a idéia de que o colap-
so do sistema de Versalhes abriria novas oportunidades à 
potência soviética, cultivada entre 1939 e 1941, apresen-
tava um preciso conteúdo ideológico, pois equiparava a 
potência alemã às ocidentais sob a categoria do imperia-
lismo em vez de enfocar o desafio radical constituído pelo 
nazismo. O “hiper-realismo” de Stalin não excluía, e sim 
pressupunha a ideologia (Stephanson, 2001). Quando o 
dado central deixou de ser a queda de Versalhes e passou 
a ser o da “nova ordem” nazista e do Terceiro Reich, que 
escancarava à influência soviética o coração da Europa, os 
termos da questão não mudaram. Em 1944, os argumentos 
do historiador Tarle em favor de uma reabilitação da legíti-
ma política de potência russa foram rejeitados por Zdanov 
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e seus ideólogos sob a supervisão de Stalin (Pons, 2000). 
Às vésperas da conferência de Ialta, a política de Stalin se 
voltava para a continuação, o quanto fosse possível, da cola-
boração com os ocidentais; mas a sua visão em longo prazo 
se concentrava no cenário de uma futura luta entre os sovi-
éticos e a “facção capitalista” que fora sua aliada em guerra: 
a profecia de um confronto com base nas noções de classe 
e de Estado, não de nação (Dimitrov, 2002, p. 802).

No exato momento de expressar tal profecia, Stalin se 
vangloriou de haver obtido algo que nem mesmo a mente 
audaz de Lenin havia ousado esperar: a aliança da Rússia 
soviética com um grupo de capitalistas contra outro grupo 
de capitalistas4. Sua visão das alianças e dos conflitos com 
o mundo capitalista representava o corolário de uma trans-
formação estratégica. O que realmente contava, mesmo 
após a vitória na Segunda Guerra Mundial, não era mais o 
projeto revolucionário dos bolcheviques, e sim o sucesso 
da política de potência soviética no afrontamento e des-
moronamento do “mundo” composto pelas outras potên-
cias capitalistas, começando pela inclusão de uma parte da 
Europa no “mundo” soviético. O crescimento da potência 
soviética era visto como um fim em si mesmo, que havia 
consentido em expandir o “socialismo” e em permane-
cer fiel aos ensinamentos de Lenin. Como observa Lieven 
com base nas memórias de Molotov, o tradicional princí-
pio imperial que ligava território, expansão e poder vinha 
expresso pelos dirigentes stalinistas “com uma crueza tal 
que teria feito tremer até mesmo os ministros de Nicolau 
II” (Lieven, 2000, p. 295).

Stalin baseou sua estratégia na idéia de que a Segun-
da Guerra Mundial seria apenas um capítulo de uma era 
de catástrofe, seguindo as pegadas de Lenin na Primeira 

4 Cf. Vostocnaja Evropa v dokumentach rossiiskich archivov 1944-1953, tom I, Sibirskij 
Chronograf, Moskva, 1997, doc. 37. 
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Guerra Mundial, mas aplicou a elas sua própria versão do 
esquema de divisão do mundo concebido pelos bolche-
viques após a morte de Lenin, centralizada no culto da 
potência. Sua atenção maníaca ao vocabulário que deveria 
ser empregado na definição das tendências políticas inter-
nacionais no mundo pós-guerra nascia de uma experiente 
circunspecção, mas também de uma visão antagônica do 
papel da potência soviética (Naimark, 2002). Isso implica-
va o reconhecimento do nascimento do sistema bipolar e, 
portanto, o fim do principal axioma de segurança seguido 
no passado, o de aproveitar as “contradições” que dividiam 
as potências capitalistas. O sentimento de insegurança que 
dele derivava impediu, por muito tempo, o emergir da 
nova linguagem dicotômica soviética. Foi somente após o 
lançamento do Plano Marshall, durante a preparação da 
conferência de fundação do Cominform, que a tese dos 
“dois campos” no mundo pós-guerra foi adotada nos ras-
cunhos do relatório de Zdanov, talvez com base em uma 
proposta de Molotov aprovada por Stalin (Adibekov et al., 
1994). Mas a fórmula mais reveladora foi, provavelmente, 
a empregada no relatório de Malenkov na conferência, no 
qual se lia que

“desde o momento em que as classes antagônicas foram 
liquidadas na URSS e que a unidade política e moral da 
sociedade soviética foi conquistada, toda a aspereza da 
luta de classes para a URSS foi deslocada para a arena 
internacional” (Gibianskij, 1998, p. XXXVII).

O deslocamento da “luta de classes” para o exterior, no 
campo das relações interestatais, não fornecia uma doutrina 
para a “revolução mundial”, que, na realidade, jamais vol-
tou a fazer parte do discurso político da Cominform (Pons, 
1999). Em vez disso, procurava enfatizar a peculiar qualida-
de da potência soviética, o seu papel antagônico na política 
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mundial como eixo de sustentação do “campo socialista” e 
guia das “forças antiimperialistas”, a sua rejeição do proje-
to hegemônico americano implícito no Plano Marshall em 
nome de um desafio de natureza ideológica e militar. Quan-
do Litvinov, já em junho de 1946, confidenciou a um jorna-
lista ocidental seu desapontamento com a restauração de 
uma “concepção ideológica” no coração da política externa 
soviética, não estava denunciando a retomada da tradição 
revolucionária, e sim a idéia dogmática de que seria “ine-
vitável um conflito entre o mundo capitalista e o mundo 
comunista” (Ultimes paroles de Maxime Litvinov, 1952)5. Mais 
que em um desenho pré-ordenado, os pressupostos para 
a sovietização da Europa centro-oriental se encontravam 
naquela “concepção ideológica”, em uma cultura políti-
ca incapaz de conceber o exercício do poder senão como 
domínio e conflito permanente, no interior do Estado e nas 
suas relações internacionais (Naimark, 2004).

A “razão de Estado” stalinista removeu apenas um com-
ponente da cultura política bolchevique, a idéia da “atuali-
dade” da revolução. As principais categorias interpretativas 
do mundo, geradas pelo leninismo, tiveram, ao contrário, 
uma longa duração e constituíram uma base rígida desti-
nada a sofrer poucas alterações a não ser na crise final da 
URSS: uma combinação híbrida entre psicologia do cerco, 
visão catastrófica do capitalismo, expectativa da guerra, 
mitologia de uma modernidade alternativa. O irredutível 
antagonismo da visão do mundo forjada na época da revo-
lução foi colocado na base da concepção do Estado e da 
sua política de potência. Essa transformação, porém, sina-
lizava o fim, e não a realização do “projeto revolucionário” 
dos bolcheviques. O acerto de contas com o capitalismo foi 
colocado em um futuro indefinido e confiado à profecia 
de novos e inevitáveis conflitos, cenário da longa marcha 

5 Sobre a circunstância destas afirmações de Litvinov, cf. Roberts (2002, pp. 49-50).
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do comunismo mesmo após a Segunda Guerra Mundial. A 
influência político-militar e o domínio imperial conquista-
dos pela URSS na guerra se tornaram uma linha de demar-
cação e uma trincheira a ser defendida. A utopia revolucio-
nária originária assumiu definitivamente o aspecto de uma 
missão de época do Estado, alimentada pela fé na “supe-
rioridade” do sistema soviético em relação ao capitalista e 
pelo ethos militaresco que depositava fé no inevitável deslo-
camento das “relações de força” internacionais a favor do 
“campo socialista” e da URSS.

Foi o desafio pelo poder mundial que forneceu uma 
identidade não obsoleta ao Estado nascido da revolução, 
fundando na realidade um princípio de autoconservação. 
Em um sistema agora bipolar, o confronto com o “mun-
do” capitalista e a futura expansão do comunismo soviético 
eram confiados à centralização da própria esfera de influên-
cia, à militarização das relações internacionais, à separação 
sistêmica contra as interdependências mundiais. Foi esse 
o legado imperial consignado por Stalin a seus sucessores. 
Na época da Guerra Fria, o Estado soviético propunha um 
universalismo aparentemente mais expansivo e mobilizante 
do que o do próprio antagonista: os Estados Unidos. Mas, 
paradoxalmente, ele se converteu em herdeiro de uma con-
cepção imperial com características muito mais tradicionais 
e destinada a sucumbir diante dos desafios de uma moder-
nidade que era incapaz de encarar.

Silvio Pons
é professor titular da cadeira de História da Europa Orien-
tal na Universitá di Roma II e diretor do Instituto Gramsci 
(Roma, Itália)
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O COMUNISMO NA HISTÓRIA DO SÉCULO XX*

Bruno Groppo

As observações que apresentarei a seguir referem-se não à 
Revolução Russa como um todo, mas ao episódio específico 
conhecido como Revolução de Outubro, ou seja, a tomada 
do poder na Rússia em 25 de outubro de 1917 (segundo o 
calendário juliano então em vigor na Rússia; ou em 7 de 
novembro, segundo o calendário gregoriano) por parte 
dos bolcheviques, a ala radical da social-democracia rus-
sa. A Revolução de Outubro foi o evento fundador e, ao 
mesmo tempo, o mito fundador do comunismo do Século 
XX, na sua dupla dimensão de movimento revolucionário 
com tendência universalista e de sistema de poder, atuan-
do primeiramente na Rússia e, subseqüentemente, após a 
Segunda Guerra Mundial, na Europa oriental, na China e 
em alguns outros países asiáticos, e em Cuba. De um lado, 
tendo se transformado rapidamente em mito, ela reforçou 
os fermentos revolucionários já presentes em muitos países; 
e, de outro, lançou as bases de um novo sistema político e 
social, o sistema soviético, que perdurou na Rússia por mais 
de setenta anos e que foi reproduzido nos outros países em 

* Tradução de Arlete Dialetachi.
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que os comunistas ascenderam ao poder. No plano político, 
a característica fundamental desse sistema era a concentra-
ção de todo o poder nas mãos do partido comunista. Na 
Rússia, os sovietes, que emprestavam seu nome ao sistema 
e encarnavam, teoricamente, uma forma superior de demo-
cracia, se haviam convertido muito rapidamente em uma 
simples fachada, por trás da qual se encontrava, na realida-
de, o partido comunista, detentor único do poder.

O comunismo do século XX teve, portanto, desde seu 
início, uma dimensão dupla; por um lado, de movimento 
revolucionário; e, por outro, de sistema de poder estatal. Os 
dois aspectos são indissociáveis. A história do comunismo 
como movimento revolucionário em escala mundial está 
estreitamente ligada à história da Rússia e, em seguida, à 
da União Soviética; e o sistema soviético, na configuração 
definitiva que lhe foi impressa pelo stalinismo, foi ao longo 
de muitas décadas o modelo de referência para o conjunto 
do mundo comunista (formado pelos países, como a Chi-
na, que em um determinado momento haviam recusado a 
hegemonia soviética, mas conservado os aspectos essenciais 
do modelo stalinista). As lutas internas de poder do partido 
soviético e as decisões políticas tomadas em Moscou haviam 
exercido uma influência determinante sobre todo o movi-
mento comunista. Na década de 1920, a defesa incondicio-
nal da União Soviética se tornou o critério fundamental 
para a avaliação do caráter revolucionário de um partido 
comunista. Em outras palavras, o comunismo do século XX 
se identifica primordialmente com a experiência histórica 
do poder soviético. Os demais comunismos, heréticos ou 
dissidentes em relação à ortodoxia stalinista, que também 
existiram, desempenharam um papel menos importante, 
freqüentemente marginal.

Na qualidade de evento fundador, a Revolução de 
Outubro ocupou um lugar central no imaginário político 
comunista. Todas as correntes e variantes do comunismo 
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do século XX – do stalinismo ao trotskismo e ao maoísmo 
etc. – fizeram referência a ela; e ainda hoje, após o quase 
desaparecimento do comunismo, continuam a lhe fazer 
referência os regimes comunistas sobreviventes e os gru-
pos políticos que se declaram ainda comunistas. A Revo-
lução de Outubro foi vista como o anúncio de um mundo 
novo e de uma nova era, que deveria ter sido a da igualda-
de, da justiça, do fim da exploração. Na Rússia e na União 
Soviética, o 7 de novembro tornou-se a principal data do 
novo calendário político, e como tal era comemorada sole-
nemente todos os anos, até o desaparecimento da União 
Soviética. A dimensão simbólica e mítica tornou-se rapi-
damente predominante sobre a realidade do evento. Na 
verdade, a “revolução” de 7 de novembro havia sido essen-
cialmente um golpe de Estado executado por uma audaz 
minoria armada, decidida a tomar o poder à força, e que 
os bolcheviques conseguiram fazer avalizar no II Congres-
so Pan-russo dos Sovietes, realizado justamente naqueles 
dias. A Revolução Russa, que havia posto fim à autocracia 
czarista, se iniciara em fevereiro de 1917 e se desenvolve-
ra de forma espontânea, sem que nenhum membro dos 
partidos russos pudesse exercer sobre ela uma influência 
determinante. No contexto dessa agitação geral, o Outu-
bro bolchevista foi apenas um episódio, que, no entanto, 
retrospectivamente, aparece como momento culminante, 
precisamente por ter aberto caminho à instauração de um 
novo sistema político e social, destinado a perdurar. Nesse 
sentido, pode-se efetivamente falar da revolução bolchevi-
que como um momento da Revolução Russa. Se os bolche-
viques não tivessem conseguido se manter no poder, ela 
seria certamente recordada de uma forma muito diversa, 
como um episódio de menor importância.

Como, em sua época, a Revolução Francesa, à qual foi 
muitas vezes comparada, a Revolução de Outubro também 
tinha uma predisposição universalista: nas intenções de seus 
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protagonistas, particularmente de Lenin, o seu principal 
artífice, a tomada do poder na Rússia deveria assinalar o iní-
cio de uma revolução mundial que, da Rússia, teria se esten-
dido à Europa (em primeiro lugar à Alemanha) e depois ao 
resto do mundo. Os bolcheviques haviam-se convencido de 
que, se acaso não se estendesse aos demais países, a revolu-
ção teria terminado por ser derrotada também na Rússia. 
As ações deles respondiam, portanto, a uma lógica inter-
nacionalista, e foram uma espécie de aposta política que, 
porém, teve um êxito diferente do previsto, uma vez que 
a revolução não se estendeu aos demais países mas, nem 
por isso, foi derrotada na Rússia, e sim conseguiu sobreviver 
nesse país. Foi nesse cenário imprevisto que os bolcheviques 
começaram a “construir o socialismo” na atrasada Rússia e 
que o movimento comunista começou a se estruturar nos 
outros países.

A predisposição universalista da revolução bolchevique 
se expressa não apenas na simbologia geral adotada pelo 
novo regime (a bandeira vermelha como emblema, a Inter-
nacional como hino), mas também no próprio nome que foi 
escolhido, em 1922, para designar a nova entidade política 
nascida da revolução, ou seja, União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas. Os dois adjetivos definiam o caráter político 
da nova entidade, embora o socialismo estivesse ainda por 
ser construído, enquanto os sovietes correspondiam, sim, 
à estrutura do novo Estado, mas na realidade já se haviam 
reduzido a uma mera fachada, por trás da qual se delinea-
va o verdadeiro detentor do poder – o partido comunista. 
Mas o que realmente impressiona no nome “URSS” é o fato 
de ele não conter nenhuma indicação geográfica, contra-
riamente às denominações habitualmente utilizadas para 
definir as entidades políticas, que fazem referência a um 
determinado território (República Francesa, Estados Uni-
dos da América etc.). Esse nome designava, portanto, uma 
entidade política potencialmente universal, capaz de englo-

08121-LN75-meio_af5a.indd   118 2/10/09   12:53:32 PM



Bruno Groppo

119

Lua Nova, São Paulo, 75: 115-141, 2008

bar um número indefinido de outros países (como ocorreu, 
por exemplo, com os três países bálticos – Estônia, Letônia, 
Lituânia – em 1940). A adoção da bandeira vermelha como 
emblema do novo Estado e da Internacional como hino 
oficial explicitava a ligação com o movimento socialista do 
século precedente. A URSS pretendia situar-se na tradição 
do socialismo, ao mesmo tempo que o partido bolchevique 
rompia com essa tradição de muitas maneiras, inclusive no 
plano lingüístico, optando, em 1918, por se chamar comu-
nista em vez de social-democrático.

Pensar na tomada do poder na Rússia como o primei-
ro ato de uma revolução mundial era coerente com a visão 
internacionalista dos bolcheviques, mas permitia também 
contornar uma contradição fundamental – o fato de que, 
segundo os cânones marxistas geralmente aceitos, a Rús-
sia camponesa e subdesenvolvida de 1917 não apresentava 
nenhuma das condições (um desenvolvimento capitalista 
avançado, uma classe operária numerosa) consideradas 
necessárias para a transição para o socialismo. A ausência 
das condições objetivas era compensada pelo voluntaris-
mo dos bolcheviques [ver Gramsci “Una rivoluzione contro il 
capitale (Uma revolução contra o Capital)], determinados a 
aproveitar uma ocasião histórica única que, provavelmente, 
jamais voltaria a se apresentar.

No capítulo intitulado “O fascínio universal da Revolu-
ção de Outubro”, François Furet observa que:

“a revolução bolchevique de Outubro de 1917 rapidamente 
adquiriu, nos anos imediatos ao pós-guerra, o status de 
evento universal. Inscreveu-se na filiação da Revolução 
Francesa como da mesma natureza, abrindo uma nova era 
da história da humanidade. Apesar do caráter inverossímil 
de seu lugar de nascimento, ela realizou um sonho que 
era inseparável da cultura política européia a partir da 
Revolução Francesa: o advento de uma sociedade soberana 
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de si mesma graças à igualdade finalmente conquistada por 
seus membros. O privilégio do universalismo bolchevique 
provém, ao mesmo tempo, da tradição revolucionária da 
Europa e da situação excepcional do período de 1918 a 
1920” (1995, pp. 117-118)1.

Os bolcheviques se viram diante da difícil tarefa de “cons-
truir o socialismo” em um país em que não existiam as con-
dições preliminares para ele e em que a grande maioria da 
população, composta de 85% de camponeses, lhes era hostil. 
Daí resultou uma forma particular de socialismo, profunda-
mente marcada pela tradição de despotismo própria da Rús-
sia. Um “socialismo” que se havia cristalizado na forma do 
stalinismo, muito diferente daquele imaginado pela maior 
parte dos marxistas e dos socialistas do século XIX, em parti-
cular no que dizia respeito à sua ligação com a democracia. 
Esse socialismo, em grande parte improvisado, determinado 
a prosseguir com as lutas internas pelo poder da elite bolche-
vique, foi apresentado ao resto do mundo como o socialismo 
por excelência, que excluía qualquer outro: uma afirmação, 
que se tornara digna de crédito, de que por trás dessa elite já 
havia um Estado, a União Soviética.

Teria sido possível percorrer outros caminhos se, quan-
do ficou evidente que a hipótese da revolução mundial não 
estava mesmo se concretizando, os bolcheviques estivessem 

1 “Ainsi, la révolution bolchevique d’Octobre 1917 a tout de suite acquis, dans 
les années de l’immédiat après-guerre, le statut d’un événement universel. Elle 
s’est inscrite dans la filiation de la Révolution française comme quelque chose du 
même ordre, ouvrant une époque de l’histoire de l’humanité. Malgré le caractère 
invraisemblable de son lieu de naissance, elle a comblé une attente inséparable 
depuis la Révolution française de la culture politique européenne : l’avènement 
d’une société souveraine sur elle-même par l’égalité enfin conquise de ses associ-
és ». Attente nourrie par l’eschatologie socialiste tout au long du XIXe siècle, et 
qui a puisé une force renouvelée dans le malheur des (118) peuples pendant la 
Première Guerre mondiale. Le privilège d’universalisme du bolchevisme provient 
à la fois de la tradition révolutionnaire de l’Europe et de l’exceptionnelle situation 
de 1918-1920”.
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dispostos a renunciar ao monopólio do poder e a buscar 
um acordo com outras forças políticas. Mas essa possibili-
dade havia sido categoricamente excluída desde o início, 
uma vez que os bolcheviques estavam absoluta e fanatica-
mente convencidos de ser os únicos detentores da verdade. 
É interessante notar que nem mesmo a oposição trotskista 
questionava a pretensão do partido comunista de exerci-
tar o monopólio do poder: a idéia de que a classe operária 
pudesse se exprimir por meio de diferentes partidos políti-
cos constituía também para eles, como para os stalinistas, 
uma heresia. E não souberam reconhecer que era impos-
sível manter a democracia – no sentido do pluralismo das 
opiniões – no interior do partido quando ela havia sido des-
truída no restante da sociedade.

A noventa anos de distância da Revolução de Outu-
bro, o ciclo histórico que ela havia inaugurado parece 
já concluído. O sistema soviético está extinto e, com ele, 
desapareceu grande parte do movimento comunista que 
a ele era organicamente ligado. O império soviético já se 
desintegrou, e a maioria dos Estados que o integravam se 
separou dele, recuperando a própria independência. Hoje, 
o comunismo de modelo soviético que, por decênios, repre-
sentou uma alternativa concreta ao capitalismo, já não apa-
rece como o protótipo de um futuro desejável também para 
os outros países, e sim como uma empresa que teve um 
altíssimo custo humano e que terminou em falência, e que, 
de uma forma ou de outra, já é um episódio do passado. E 
justamente por já pertencer ao passado, ele nos permitiu 
estudá-lo com maior destaque, como parte da história do 
século XX, e buscar traçar seu balanço. Em retrospectiva, 
ele foi atingido, acima de tudo, pela força extraordinária 
do mito da Revolução de Outubro e do eco que ressoou 
pelo mundo inteiro. Poucos acontecimentos do século XX 
tiveram uma carga simbólica tão poderosa. Com o Outubro 
bolchevique nascia uma nova religião política. Muito apro-
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priadamente, Bertrand Russell, em seu Prática e teoria do bol-
chevismo, publicado em 1920, comparou o comunismo ao 
islamismo. É igualmente impressionante um segundo aspec-
to, que é a enorme discrepância, no plano político, entre os 
objetivos oficialmente proclamados pelos bolcheviques para 
legitimar sua tomada de poder (isto é, o poder aos sovietes, 
a democracia direta, o desgaste do Estado etc.) e os resul-
tados efetivamente obtidos na Rússia (um Estado-partido 
onipresente, um sistema político totalitário, uma nova clas-
se dominante, a perda de toda a autonomia por parte das 
organizações dos trabalhadores). O contraste entre as pro-
messas e a realidade é evidente desde os primeiros anos do 
poder soviético. Escreve um historiador inglês:

“Os bolcheviques chegaram ao poder prometendo ao 
povo, por meio do ‘poder dos sovietes’, aquilo que o 
povo desejava mas não conseguira obter do governo 
provisório: paz, terra, pão, administração dos operários 
nas fábricas, autodeterminação para a nacionalidade. […] 
Eles prometeram paz ao povo, mas o arrojaram em uma 
nova e terrível guerra civil. Prometeram-lhe pão, mas o 
fizeram passar tanta fome como já não se via há três séculos. 
Prometeram-lhe terra, mas o privaram à força dos frutos 
daquela terra. Prometeram a administração operária, mas 
agravaram o colapso econômico causando desemprego em 
massa e quase destruindo a classe operária. Prometeram 
o poder aos sovietes, mas instauraram a ditadura de um 
partido único, dispersando a Assembléia Constituinte 
que poderia ter-lhes sido um obstáculo. Os sovietes 
demonstraram que eram organismos demasiadamente 
efêmeros e caóticos para administrar um Estado do século 
XX, especialmente sob condições tão adversas, e caíram 
facilmente nas mãos do partido político mais determinado e 
seguro em si mesmo.” [Hosking, 1998, p. 475]
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O comunismo soviético, portanto, teve resultados con-
traditórios: transformou radicalmente a face da Rússia, 
industrializou-a, modernizou-a, fazendo-a sair do atraso e 
transformando-a em uma superpotência, mas com custos 
humanos espantosos, suprimindo completamente a demo-
cracia e as liberdades públicas, eliminando a autonomia do 
movimento operário. Quanto ao motivo pelo qual as coisas 
sucederam dessa forma, as interpretações dos historiadores 
continuam a divergir. Sem entrar nesse debate, interessa-
nos aqui simplesmente destacar que muitos dos resultados 
da política bolchevique haviam sido previstos por diversos 
observadores contemporâneos, particularmente os de orien-
tação socialista. Basta citar, como exemplos, Rosa Luxem-
burg, Karl Kautsky, Otto Bauer, Bertrand Russell, Julius Mar-
tov, Pavel Axelrod, Georgi Plechanov2. Muitas dessas análises 
impressionam por sua precisão em prever certas conseqü-
ências em médio-longo prazo das escolhas que foram feitas, 
muitas vezes de uma forma totalmente improvisada, pelos 
bolcheviques no poder. É preciso, porém, constatar que 
nenhuma delas foi capaz de prejudicar o mito da Revolução 
de Outubro, provavelmente porque um mito não pode ser 
destruído com argumentos racionais. A mensagem delas ter-

2 À exceção de Bertrand Russell, os autores citados pertencem todos ao socialis-
mo marxista, e é à luz do marxismo e das controvérsias internas do movimento 
socialista que eles avaliam a experiência bolchevique. Isso confere freqüentemen-
te a seus textos um caráter de debate quase teológico, com relação à definição do 
que se deve entender por socialismo e qual seria o caminho mais adequado para 
chegar até ele. Esse aspecto dos escritos desses autores é certamente o menos 
válido. Em vez disso, mais interessante é a parte propriamente analítica, na qual 
eles mostram, por exemplo, como as escolhas dos bolcheviques levaram inevita-
velmente à destruição de toda democracia e à instauração de um sistema despóti-
co, em um processo em cujo final o poder teria terminado por se concentrar nas 
mãos de uma única pessoa. Igualmente notáveis foram as observações deles com 
relação ao papel desempenhado pela burocracia de partido como nova classe 
dominante ou à impossibilidade de se preservar a liberdade de discussão e de 
confronto no interior do partido dominante depois de tê-la destruído na socieda-
de. Alguns desses temas, como, por exemplo, o da burocracia como classe, seriam 
mais tarde retomados pelo próprio Trotsky [por exemplo em A revolução traída].
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minava, por assim dizer, por se tornar inaudível, diante do 
fascínio do mito soviético. Observa-se, de resto, que muitas 
vezes esse fascínio era inversamente proporcional ao grau 
de conhecimento da verdadeira situação da Rússia soviética. 
Quanto menos informações sobre a realidade soviética se 
tivesse, maior a tendência a aceitar, mais com a fé do que 
com a razão, a imagem oficial proposta pelo poder comu-
nista. Continuava-se, por exemplo, a celebrar os sovietes 
como uma forma nova e superior de democracia, quando 
esses estados já se haviam esvaziado de toda substância e 
sido reduzidos a uma simples aparência, por trás da qual se 
escondia a ditadura do partido comunista.

Na maior parte das opiniões e das releituras recentes, 
a Revolução de Outubro é reconhecida como um evento 
memorável, uma reviravolta na história do século XX. Ela 
aparece, entretanto, sob uma luz negativa, como o prenún-
cio de uma tragédia, a do stalinismo, que seria preferível 
ter-se evitado. Pesa certamente sobre esse ponto de vista a 
maneira como a União Soviética e o movimento comunis-
ta a ela ligado saíram de cena. É igualmente óbvio que a 
visão dos historiadores a respeito desse evento continuará a 
mudar, como aconteceu com a Revolução Francesa. A com-
paração com a Revolução Francesa põe em evidência uma 
diferença importante. A um século de distância de 1789, 
a Revolução Francesa, apesar de continuar a ser objeto de 
inflamadas controvérsias, era geralmente reconhecida como 
um evento histórico positivo, portador de valores que per-
maneciam atuais. A Segunda Internacional, criada em Paris 
exatamente no primeiro centenário da Revolução Francesa, 
evoca explicitamente essa tradição revolucionária. Diversa, 
porém, é a situação, a noventa anos de distância, da revolu-
ção bolchevique, que deixou de ser comemorada no país 
em que ocorreu.

As controvérsias ideológicas que por muito tempo se 
desenvolveram no socialismo europeu e internacional com 
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relação à Revolução de Outubro e à experiência bolchevi-
que, para determinar qual seria o “verdadeiro” socialismo e 
qual o caminho que se poderia ou deveria percorrer, apre-
sentam hoje um interesse mais histórico que de atualidade 
política, uma vez que o “modelo” soviético perdeu, antes 
mesmo de desaparecer juntamente com a falecida União 
Soviética, a força de atração que tivera em certos períodos. 
Essas controvérsias agora nos fazem pensar nas disputas 
teológicas sobre a interpretação das Sagradas Escrituras 
(sem nos esquecermos de que, em outras épocas, toda dis-
puta teológica tinha sempre enfrentamentos políticos). O 
leninismo conserva seu fascínio essencialmente como uma 
tecnologia política para a conquista do poder, como inte-
ligência tática, desprovida de escrúpulos: em outras pala-
vras, como um Maquiavel moderno.

Mais produtiva me parece uma reflexão, com base na 
experiência histórica da revolução bolchevique e do comu-
nismo, com respeito ao funcionamento dos imaginários 
políticos: como se formam, de que elementos haurem seu 
vigor, por que declinam. É importante investigar o mito 
da Revolução de Outubro e os motivos pelos quais ela teve 
uma repercussão tão intensa no mundo inteiro e, em par-
ticular, no Ocidente. A esse propósito, eu gostaria de citar 
uma observação, que me parece pertinente, de Marcello 
Flores. Escreve ele:

“O mito da Revolução Russa – como mais tarde o da URSS 
e de Stalin – tem suas origens mais nas expectativas internas 
dos diversos países ocidentais que em uma consciência, 
por mais aproximada que seja, da realidade soviética. A 
Revolução de Outubro não poderia ter se tornado um mito 
se a Europa pós-guerra não se tivesse caracterizado por 
intensas lutas sociais e violentas batalhas políticas, condições 
para uma rápida transformação com a qual a Revolução 
Russa interagiu, influenciando-a mas também sendo por 
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ela parcialmente condicionada, alimentando esperanças 
e receios, aumentando ilusões e temores. A imagem que 
o Ocidente tinha da revolução era o reflexo das suas 
expectativas, a percepção de um seu possível futuro, um 
elemento indispensável da sua identidade, fosse ela desejada 
ou temida e exorcizada” (Flores, 2007, p. 109). 

Não era o conhecimento da realidade soviética que ali-
mentava o mito no Ocidente, mas, ao contrário, a manei-
ra como essa realidade era imaginada e representada fora 
da Rússia. Na verdade, pode-se afirmar que, quanto mais 
se conhecia por experiência direta a realidade soviética, 
menos inclinação se tinha para acreditar cegamente no 
mito. Além disso, e talvez sobretudo por esse motivo, o 
regime bolchevique se preocupou, desde o início, em fazer 
restrições às viagens de delegados ou observadores estran-
geiros para a Rússia soviética. Tratava-se de limitar o mais 
possível o contato direto, sem intermediários, com a reali-
dade soviética, e de mostrar somente aquilo que as autori-
dades soviéticas julgavam conveniente e em conformidade 
com a imagem que pretendiam apresentar. A velha prática 
das “vilas Potiomkin”, da época de Catarina II, foi retomada 
e atualizada pelos bolcheviques no poder. Por outro lado, 
o fechamento ainda mais hermético das fronteiras, a abo-
lição da figura da oposição, o exílio de todos os partidos 
políticos com exceção do partido comunista, dificultavam 
a transmissão de notícias dignas de fé sobre a verdadeira 
situação da Rússia soviética para o exterior. Isso facilitava a 
tarefa da propaganda, que se esforçava para transmitir uma 
imagem idealizada dessa situação.

A noventa anos de distância da tomada do poder por 
parte dos bolcheviques, o balanço daquela experiência se 
apresenta repleto de contrastes. Os regimes comunistas, 
agora poucos, continuam a se recordar daquela experiên-
cia, mas o fazem essencialmente para legitimar o mono-
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pólio do poder da elite dirigente. Continuam a existir, 
em muitos países, grupos que permanecem ligados a essa 
herança, sobretudo, no caso dos grupos trotskistas, quase 
sempre muito minoritários. Os partidos comunistas que res-
tam não conseguem se livrar dessa herança, mas dão muitas 
vezes a impressão de já não saber exatamente o que fazer 
com ela. Seja como for, esses partidos também já não têm 
muito peso político. Na Rússia, a postura que prevalece na 
população e nos meios de comunicação é a de considerar o 
Outubro bolchevique como o início de uma enorme tragé-
dia, e não, certamente, como um evento a ser celebrado. De 
forma mais geral, para os movimentos sociais empenhados 
em vários países nas temáticas ecológicas ou na luta contra a 
globalização neoliberal, a experiência bolchevique e o leni-
nismo já não representam pontos de referência válidos. Na 
Ásia, o Outubro russo provavelmente ainda significa alguma 
coisa, sobretudo como sinal de um despertar dos movimen-
tos pela independência nacional e contra o imperialismo 
colonial. O mesmo também deve valer para a América Lati-
na e para a África. Foi sobretudo na Ásia que a mensagem 
bolchevique teve maior repercussão, sendo interpretada 
como um instrumento para conquistar a independência 
diante das potências imperialistas. Seja como for, a impres-
são global é a de que, como já constatava Enrico Berlinguer 
muitos anos atrás, a Revolução de Outubro perdeu, e há 
muito tempo, a sua força propulsora. O modelo econômico-
político produzido por ela, depois de haver obtido notáveis 
êxitos industrializando a Rússia (embora com um altíssimo 
custo humano), acabou por implodir, e já não representa 
uma alternativa ao capitalismo globalizado.

Chego agora a um ponto que me interessa mais particu-
larmente, que é o tipo de internacionalismo produzido pelo 
movimento comunista no século XX. Como se pôde notar, 
já no século XIX o internacionalismo era uma característi-
ca fundamental dos movimentos operários emergentes e da 
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principal expressão política, o socialismo. Ainda que esses 
movimentos geralmente se desenvolvessem no âmbito de um 
quadro nacional, a idéia da necessidade de uma solidarieda-
de internacional dos trabalhadores para se opor a um adver-
sário comum – o sistema capitalista, ele também internacio-
nal –, era muito forte. Desde o início, portanto, procurou-se 
organizar a solidariedade dos trabalhadores não apenas no 
quadro nacional, mas também no nível internacional. Dessa 
vontade nasceram as internacionais operárias, fossem polí-
ticas ou sindicais. A Primeira Guerra Mundial havia eviden-
ciado os limites desse internacionalismo, que não havia sido 
capaz de evitar nem a explosão da guerra nem a divisão do 
movimento operário, com o alinhamento dos partidos socia-
listas e dos sindicatos dos países envolvidos no conflito sobre 
os respectivos governos. O fracasso da Segunda Internacional 
não havia, porém, causado a renúncia à idéia da necessidade 
de encontrar formas organizacionais adequadas à carência 
de solidariedade internacional dos trabalhadores. Já durante 
a guerra se recomeça a tecer os fios do internacionalismo; e 
depois da guerra esse processo assumirá formas organizacio-
nais e políticas variadas, como a Internacional de Viena, a 
Internacional Operária Socialista, a Federação Sindical Inter-
nacional, a Internacional Comunista.

A Revolução de Outubro abriu caminho para um novo 
tipo de internacionalismo, que teve sua principal expressão no 
movimento comunista e que se distingue de todos os outros, 
precedentes ou contemporâneos, por dois aspectos princi-
pais: por um lado, um modo de organização e um funciona-
mento extremamente centralizados; por outro, a dependên-
cia de uma variável externa, o Estado soviético. A novidade se 
ressalta claramente quando se confronta esse tipo de interna-
cionalismo com as outras formas de internacionalismo desen-
volvidas pelo movimento operário antes ou depois de 1917: 
em nenhuma delas, na verdade, havia existido ou existia um 
centro único ou um partido-guia ou um Estado-guia. Tanto a 
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Primeira quanto a Segunda Internacional eram associações 
nas quais as organizações filiadas conservavam largas margens 
de autonomia. Na Segunda Internacional, a social-democra-
cia alemã foi certamente um ponto de referência e, freqüen-
temente, um modelo para os outros partidos socialistas, mas 
se tratava de uma influência política, não de uma ligação de 
tipo organizacional ou de subordinação hierárquica. Após a 
fratura provocada pela Primeira Guerra Mundial, a Interna-
cional socialista e a Federação Sindical Internacional foram 
reconstituídas com estruturas de tipo federativo baseadas em 
ligações flexíveis, que proporcionavam ampla autonomia aos 
componentes nacionais individuais filiados. Eram essencial-
mente estruturas de coordenação, não de comando direto.

Com o nascimento do movimento comunista, entre-
tanto, se delineia uma estrutura de tipo novo, fortemente 
centralizada, copiada do modelo do partido bolchevique. A 
nova Internacional, amadrinhada pela Rússia bolchevique, 
foi idealizada como um partido mundial da revolução, cujos 
partidos comunistas individuais deviam ser simplesmente as 
seções nacionais, estreitamente subordinadas ao centro. O 
modelo era de tipo quase militar, com um enquadramen-
to hierárquico representado por militantes rigorosamente 
selecionados para se tornarem “revolucionários por pro-
fissão”. Foi necessário um certo tempo para que os jovens 
partidos comunistas se conformassem efetivamente a esse 
modelo organizacional, calcado sobre o modelo bolchevi-
que. E, na verdade, os anos vinte assistiram a uma sucessão 
de exclusões e purgações, com as quais foram eliminadas as 
personalidades excessivamente independentes, pouco incli-
nadas a aceitar passivamente as determinações de Moscou. 
Como escreve Marcello Flores:

“Com o Comintern, a uniformidade passaria a ser a regra, 
e a seleção dos grupos dirigentes seguiria o caminho da 
cooptação de Moscou, depois de haver marginalizado ou 
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expulsado as figuras mais autônomas e originais que haviam 
surgido em cada país” (Flores, 2007, p114). 

Finalmente, o modelo russo se impõe a todo o movi-
mento comunista. No internacionalismo comunista, todos 
os partidos eram teoricamente iguais. Na prática, porém, 
se instaurou desde o início uma hierarquia, em cujo vér-
tice se situava o partido comunista russo-soviético. Essa 
proeminência, inicialmente justificada pelo prestígio que 
circundava o único partido protagonista de uma revolução 
vitoriosa, se consolidou rapidamente e continuou a existir 
mesmo depois da dissolução oficial do Comintern.

A segunda novidade do internacionalismo comunista 
foi a sua estreita dependência, tanto política como material, 
de um Estado. Além disso, a União Soviética era um Estado 
de tipo particular, no sentido de que se tratava de um impé-
rio, reconstituído com a força dos bolcheviques sobre as 
ruínas do defunto império czarista. Essa situação, como já 
dissemos, não tinha precedentes na história do socialismo e 
do movimento operário: nenhuma das internacionais ope-
rárias havia sido a emanação de um Estado, como também 
não o haviam a Internacional Operária Socialista (IOS) ou 
a Federação Sindical Internacional (FSI), as concorrentes 
diretas do Comintern. Tal situação teve um peso determi-
nante sobre toda a história do comunismo no século XX.

A ligação dos partidos comunistas com a URSS nascera 
da vontade de se solidarizarem com a Revolução de Outu-
bro e com a “pátria do socialismo”, sobretudo durante os 
primeiros anos de existência do novo regime, quando se tra-
tava de defendê-lo contra a intervenção de tropas estrangei-
ras que apoiavam as armadas brancas. A fidelidade à URSS 
tornou-se rapidamente o principal elemento constituinte 
da identidade política comunista, e o fator de identificação 
do militante comunista. Com a mesma rapidez, a ligação 
que, de início, fora livremente consentida transformou-se 
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em uma relação em que os partidos comunistas dependiam 
diretamente do Estado soviético, por meio do Comintern. 
Emerge uma nova lógica pela qual os partidos comunistas 
“se consideram revolucionários enquanto encararem Mos-
cou como farol e guia” e, em troca, “forem legitimados por 
Moscou, que controlará seu índice de originalidade e com-
petência revolucionária com base no critério da obediência 
e da confiança” (Flores, 2007, p. 114).

Para legitimar a dependência dos partidos comunistas 
em relação à URSS, presumia-se que os interesses do Estado 
soviético coincidissem sempre e de todas as maneiras com os 
da revolução mundial. Esse postulado mostrou-se obviamen-
te equivocado, pelo simples motivo de que o Estado soviético, 
como qualquer outro Estado, tinha seus próprios interesses e 
agia com base neles, preocupando-se apenas secundariamen-
te com o movimento comunista internacional. Como logo 
se pôde constatar, os interesses da União Soviética enquanto 
Estado prevaleceram rapidamente sobre os do movimento 
revolucionário, e foi a política do Comintern que teve de se 
adaptar às exigências e às reviravoltas da política soviética, e 
não vice-versa. (O exemplo mais clamoroso foi o do acordo 
germano-soviético de 1939, que obrigou todo o movimen-
to comunista a colocar entre parênteses o antifascismo.) A 
dependência que os partidos comunistas tinham em rela-
ção a Moscou tornava simplesmente impensável a hipótese 
de que eles pudessem definir uma política do movimento 
comunista diferente da desejada pelo partido russo ou, de 
qualquer modo, autônoma em relação a ela.

A ligação que se instaurou entre os partidos comunis-
tas e a URSS não era simplesmente de dependência polí-
tica, mas também de dependência material. Muitos desses 
partidos recebiam do Estado soviético, de forma direta ou 
indireta, financiamentos e diversos tipos de ajuda, mais 
ou menos consistentes, dos quais dependia, em parte, a 
capacidade deles de desenvolver uma atividade política 
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constante. Isso era verdade particularmente para os par-
tidos que desenvolviam suas atividades sob condições de 
clandestinidade ou de exílio e que, portanto, dispunham 
de pouquíssimos recursos. Sua capacidade de se manter 
em operação dependia, em larga medida, da ajuda que a 
União Soviética lhes podia conceder por meio do Comin-
tern. Essa situação realmente limitava a autonomia dos 
partidos individuais, ainda que o grau de dependência 
pudesse variar notavelmente de um partido para outro. A 
ligação de dependência nos confrontos do Estado sovié-
tico não se limitava aos partidos comunistas individuais, 
mas implicava igualmente o Comintern como tal, pois ele 
dependia financeiramente de forma quase total do apoio 
soviético. Desse ponto de vista é interessante o confronto 
entre o aparato do Comintern e o da Internacional Socia-
lista (IOS) das décadas de 1920 e 1930. O Comintern dis-
punha, principalmente em Moscou, de um vasto aparato 
burocrático central, inteiramente financiado pelo Estado 
soviético. A ele se juntavam suas numerosas ramificações 
em vários países e nos mais diversos setores: editorial, de 
cinema, de sociedades comerciais etc., além das numerosas 
organizações associadas ao Comintern (Profintern, Kres-
tintern, Kim, Socorro Vermelho etc.). Muito diferente era 
a situação da IOS, que não podia contar com esse tipo de 
apoio. Seu aparato burocrático era extremamente modes-
to: limitava-se, na realidade, ao secretário, Fritz Adler, e 
a seus colaboradores diretos no secretariado da IOS, no 
máximo umas poucas dezenas de pessoas. As dimensões 
modestas do secretariado da IOS correspondiam à tarefa 
que lhe era atribuída, que não era a de dirigir o movimen-
to socialista, e sim a de mediar e de procurar constante-
mente o denominador comum entre partidos que não 
pretendiam realmente renunciar à própria autonomia 
política. Eram os partidos socialistas individuais – ou, no 
caso da FSI, as centrais sindicais nacionais individuais – 
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que tinham um aparato burocrático mais consistente, por-
que sua área de ação era essencialmente a área nacional. 
Os militantes ou os dirigentes socialistas tinham um hori-
zonte político primordialmente nacional, ainda que se 
sentissem solidários com os socialistas dos outros países. 
Além disso, vale recordar que a IOS era uma organização 
essencialmente européia, enquanto o Comintern tinha 
ramificações importantes também em outros continentes.

O comunismo havia introduzido um novo tipo de mili-
tância, a do revolucionário por profissão, uma figura que 
mais raramente se encontrava entre os socialistas da mesma 
época. Ser revolucionário por profissão significava muito 
mais: dedicar-se inteiramente à causa comunista, depois de 
ter sido previamente selecionado para ter acesso a essa elite; 
viver da política, militando em tempo integral, em troca de 
uma retribuição geralmente modesta; considerar-se um sol-
dado do exército proletário, disposto a ir aonde quer que 
o partido o enviasse; pensar em um quadro não somente 
nacional, e sim mundial. Significava também, em muitos 
casos, ter passado por adequadas escolas de partido, entre 
as quais as mais importantes eram as que se situavam na 
União Soviética, e a primeira dentre todas era a escola leni-
nista de Moscou. Com essa formação, se plasmava um modo 
de pensar e de agir que caracterizava o quadro comunista 
independentemente do país de origem. Nem a IOS nem a 
FSI tinham escolas desse tipo. O Comintern agia também 
por meio de delegados especiais, encarregados de seguir de 
perto e de orientar a política de um ou mais partidos comu-
nistas. Sabemos que o papel desempenhado por esses “missi 
dominici ”, verdadeiros e próprios missionários políticos do 
Comintern, foi muito importante. Impossível de esquecer, 
igualmente, a rede policial e de espionagem soviética no 
exterior, em diversos casos utilizada para eliminar fisicamen-
te os comunistas dissidentes, em particular os trotskistas: 
basta pensar no assassinato de Ignace Reiss, ou no seqüestro 
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de Andrès Nin na Espanha, na morte misteriosa de Léon 
Sedov, filho de Trotsky, e evidentemente no assassinato do 
próprio Trotsky, ou de ex-dignitários soviéticos que haviam 
passado para o Ocidente, como Kravitsky.

Entre o aparato do Comintern e o da IOS havia a mesma 
distância que separa uma multinacional de uma pequena ou 
média empresa. Encontramo-nos, portanto, diante de duas 
formas diferentes de internacionalismo, que correspondiam 
a duas diferentes maneiras de conceber a militância política 
e, mais em geral, o funcionamento do movimento operário. 
Cada uma delas apresentava vantagens e inconvenientes. 
No caso do movimento socialista, o inconveniente consistia 
na dificuldade de definir e pôr para funcionar uma linha 
política comum ao conjunto dos partidos, como se pôde 
constatar sobretudo após a chegada de Hitler ao poder na 
Alemanha. A vantagem consistia no fato de que cada parti-
do permanecia efetivamente livre de suas escolhas. No caso 
do Comintern, a vantagem evidente era a maior unidade e, 
conseqüentemente, a maior eficácia do conjunto, produto 
de uma disciplina quase militar; a desvantagem consistia na 
perda de autonomia política dos partidos individuais, e na 
transposição, em seu interior, dos esquemas autoritários de 
funcionamento que prevaleciam no partido soviético.

Esses aspectos materiais e organizacionais precisam ser 
levados em conta porque ajudam a compreender a espe-
cificidade do movimento comunista em relação aos seus 
rivais, tanto os socialistas quanto os comunistas dissidentes. 
O trotskismo, por exemplo, não pôde jamais contar com o 
apoio econômico de um Estado, e também por esse motivo, 
provavelmente, sua influência permaneceu limitada. O pró-
prio Trotsky dependia economicamente de sua atividade de 
jornalista e escritor.

A dependência dos partidos comunistas em relação à 
URSS continuou até mesmo depois da dissolução do Comin-
tern, mas de maneiras diferentes, principalmente por meio 
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de um relacionamento direto entre o partido soviético e os 
partidos comunistas individuais. O Cominform, que funcio-
nou de 1947 a 1956 como uma estrutura de coordenação 
de vários partidos comunistas, não foi uma reedição do 
Comintern, e sim um organismo muito mais reduzido, uma 
vez que, além dos partidos comunistas dos países do Leste 
Europeu que se achavam sob a influência soviética, faziam 
parte do Cominform somente os partidos comunistas fran-
cês e italiano. Como o Comintern, também o Cominform 
foi essencialmente um instrumento da política exterior sovi-
ética, e situa-se no quadro da nova configuração geopolítica 
do comunismo que emergiu como resultado da Segunda 
Guerra Mundial – a formação de um, por assim dizer, “cam-
po socialista” que abrangia a Europa Oriental, e depois a 
China, a Coréia do Norte e o Vietnã do Norte. Quando, 
mais tarde, ocorreu o cisma chinês, se instaurou um relacio-
namento de dependência semelhante entre o Estado chinês 
e os partidos maoístas que se formaram em vários países: 
reproduzia-se, nesse caso, o mesmo modelo instaurado pela 
União Soviética.

A dependência financeira dos partidos comunistas 
em relação à URSS podia se apresentar sob várias formas: 
financiamentos diretos ou indiretos, formação na URSS de 
quadros de funcionários desses partidos, férias e residência 
gratuitas na URSS de dirigentes comunistas estrangeiros, 
fornecimento de armas, publicações impressas diretamente 
na URSS etc. Isso não significa que os partidos comunistas 
fossem criações artificiais, incapazes de existir sem a ajuda 
soviética. Enquanto respondessem efetivamente às verda-
deiras necessidades e às aspirações de uma parte dos traba-
lhadores de um país, eles podiam se radicar ali e encontrar 
nesse próprio país os recursos necessários para sua ativida-
de política. A ajuda por parte da URSS, ou de outros países 
comunistas, era, porém, crucial para os partidos comunistas 
reduzidos à clandestinidade e ao exílio.
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Quando se fala da ligação de dependência com o Esta-
do soviético, não se deve esquecer de que a URSS era na 
realidade um império, em cujo interior o componente prin-
cipal, a Rússia, era ela própria um Estado multinacional. O 
império czarista, que se havia desintegrado em conseqüên-
cia da guerra e da revolução, havia sido em grande parte 
reconstituído, na verdade, sob a autoridade dos bolchevi-
ques. As referências e os símbolos políticos haviam muda-
do, mas a política do império soviético se situava, em certos 
aspectos, na continuidade da política do império czarista 
(por exemplo, nos confrontos dos países bálticos ou da 
Polônia). O fim da URSS foi também o fim de um impé-
rio, e apresenta analogias com o fim do império czarista no 
contexto da revolução russa de 1917 (por exemplo, a inde-
pendência dos países bálticos, da Geórgia etc.). Em teoria, 
a URSS podia ser o protótipo de uma comunidade inter-
nacional comunista estabelecida sobre a livre associação 
de estados, no que dizia respeito à autonomia de qualquer 
um deles. A realidade, entretanto, era um pouco diferente: 
baseava-se nos relacionamentos de força no interior de uma 
estrutura imperial, em que a vontade do centro prevalecia 
sempre sobre a da periferia. Os interesses da União Sovié-
tica na condição de império pesavam fortemente sobre as 
orientações do movimento comunista.

Depois da Segunda Guerra Mundial, e como resulta-
do dela, o comunismo apresenta uma configuração nova, 
muito diferente da que tinha antes da guerra. Graças à 
expansão territorial na Europa e depois na Ásia, o comu-
nismo se apresenta agora como um sistema de estados, em 
cujo centro se encontra a União Soviética, que se tornara 
uma das duas superpotências mundiais. Da outra vertente, 
a do comunismo como movimento, os partidos comunis-
tas em geral saíram reforçados da guerra mundial, graças 
sobretudo ao papel por eles desempenhado na resistência 
à ocupação nazista, e graças ao prestígio da União Soviéti-
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ca vitoriosa. Particularmente importante é a expansão da 
influência comunista na Ásia, em que os partidos comu-
nistas são, muitas vezes, o principal componente das for-
mações políticas que lutam pela independência nacional 
contra o colonialismo.

Como sistema de estados, o internacionalismo comu-
nista reproduz o mesmo tipo de relacionamento que havia 
existido no interior do Comintern entre o Partido Comu-
nista da União Soviética e os outros partidos comunistas. 
A URSS impõe aos novos estados comunistas uma rígida 
subordinação a seus próprios interesses e sufoca todas as 
tentativas de autonomia. Quando um Estado comunista rei-
vindica sua autonomia, aproxima-se rapidamente do confli-
to e da ruptura, como aconteceu primeiro com a Iugoslávia 
de Tito e depois com a China de Mao. Se nesses dois casos 
a URSS não conseguiu se impor, em outros as tentativas de 
conquista de autonomia ou de independência empreen-
didas pelas elites comunistas locais foram reprimidas sem 
hesitação pelas forças militares da URSS, como ocorreu em 
1956 na Hungria e em 1968 na Tchecoslováquia.

O resultado desse tipo de relacionamento e dessas polí-
ticas é que, nos países europeus compreendidos na esfera 
de domínio soviética, o comunismo é geralmente considera-
do pela maioria da população como um regime imposto de 
fora e desprovido de legitimidade própria. Por esse motivo, 
quando se relaxa o aperto soviético em torno desses países, 
os regimes comunistas, já não podendo contar com o apoio 
soviético, caem um após o outro, em rápida sucessão.

Para os partidos comunistas que não se encontram no 
poder, o internacionalismo continua a ser visto como uma 
forte ligação com a União Soviética, mas a legitimidade 
desta última se encontra profundamente prejudicada pela 
denúncia dos crimes de Stalin no XX Congresso do Partido 
Comunista da União Soviética, pela ruptura com a China e 
pela sucessão de crises graves na Europa Oriental (Hungria, 
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Tchecoslováquia, Polônia). A Revolução de Outubro conti-
nua a ser um ponto de referência fundamental para os par-
tidos comunistas, mas a ligação com a URSS começa a ser 
vista mais como um obstáculo do que como um benefício. 
Na Europa Ocidental, muitos partidos comunistas se esfor-
çam para se livrar dessa ligação, e alguns já não hesitam em 
questionar até mesmo os mitos fundadores. O PCI de Ber-
linguer, por exemplo, não hesitará em declarar que a força 
propulsora da Revolução de Outubro já se havia esgotado.

Do tipo de internacionalismo para o qual a Revolução 
de Outubro havia aberto o caminho, resta hoje muito pou-
co. Em níveis oficiais, nenhum dos países que permanece-
ram comunistas aspira a coordenar e dirigir um movimento 
comunista mundial, e o antigo modelo soviético-stalinista 
do socialismo de Estado já não parece hoje possível de ser 
proposto. Os demais partidos comunistas que não se encon-
tram no poder vivem, ou sobrevivem, cada um por sua 
própria conta, sem que entre eles exista alguma forma de 
coordenação. A tentativa mais interessante de coordenação 
regional foi, nos anos 1970, a eurocomunista, que, porém, 
se limitava apenas a alguns partidos e funcionou somente 
por um período limitado de tempo.

Após o desaparecimento da União Soviética, não sur-
giu nenhuma instância suscetível de se tornar um ponto de 
referência e um denominador comum para os partidos e 
os grupos herdeiros do comunismo ortodoxo. Na América 
Latina, Cuba tentou desempenhar esse papel, mas ela tam-
bém está às voltas com os seus próprios problemas, antes de 
qualquer outro o da sucessão de Castro, que se encontra no 
poder já há quase meio século.

Em conclusão, o fascínio do Outubro russo, que no seu 
tempo contribuiu intensamente para a difusão do movi-
mento comunista no mundo, pertence já ao passado. Os 
movimentos sociais e políticos hoje empenhados na luta 
contra a globalização neoliberal não fazem referência, sal-
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vo algumas exceções, à Revolução de Outubro e ao modelo 
político que dela surgiu. As alternativas ao capitalismo são 
procuradas em outras direções, também porque o modelo 
soviético-stalinista chegou ao fim com um evidente fracasso 
e já não parece uma alternativa realista.

O comunismo do século XX foi um fenômeno trans-
nacional tanto do ponto de vista político como no plano 
cultural. Produziu uma cultura política que deitou raízes 
em países e ambientes profundamente diferentes, da China 
ao Chile, do México ao Japão. É importante, a esse respeito, 
refletir sobre sua relação com o Ocidente e, em particular, 
com a Europa. O comunismo nasceu em um país agrário, 
semi-europeu e semi-asiático, onde apenas recentemente 
se havia iniciado um vigoroso processo de industrialização. 
Um dos motivos de seu sucesso no plano internacional foi 
a sua luta contra as formas de dominação colonial ainda 
prevalecentes na Ásia e na África. O comunismo pareceu 
encarnar a vontade e a exigência de pôr fim a esse tipo de 
dominação, e era, portanto, de se esperar que encontras-
se um eco favorável nesses países: o comunismo foi, com 
freqüência, o instrumento utilizado pelas elites moderni-
zadoras desses países para conquistar a independência. O 
exemplo soviético de industrialização de um país agrário 
atrasado aparecia ainda como um modelo para países que 
tentavam sair do subdesenvolvimento e da dependência. A 
estratégia do Comintern, entretanto, permaneceu centrali-
zada essencialmente sobre a Europa.

Conclusão
Hoje, a noventa anos de distância desses acontecimentos, 
o aniversário da Revolução de Outubro é celebrado ofi-
cialmente apenas nos raros países sobreviventes do mundo 
comunista do passado, em grande parte já desaparecido. Na 
Rússia, ou nos países em que se produziu o evento fundador 
e onde foi “inventada” essa tradição, esse aniversário deixou 
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de ser celebrado desde quando a União Soviética deixou 
de existir. O 7 de Novembro não é mais feriado nacional, 
mas foi rebatizado “Dia da Reconciliação” (                    ). 
Em seu lugar foram introduzidas festas de caráter nacional, 
como a Festa da Unidade Nacional (4 de novembro) ou 
o Dia da Rússia (Festa Nacional da Independência em 12 
de junho, que recorda a primeira eleição presidencial com 
voto universal, introduzida após a Declaração de Soberania 
da Rússia). A Rússia pós-comunista quis romper deliberada-
mente com a memória da Revolução de Outubro e busca 
em outros momentos de seu passado os pontos de referên-
cia adequados para redefinir sua própria identidade. Um 
dos mais importantes é ainda o que diz respeito à Segunda 
Guerra Mundial (que na Rússia é chamada de “a grande 
guerra patriótica”). Nos demais países ex-comunistas tam-
bém se parou de comemorar oficialmente o 7 de Novembro, 
símbolo de um passado comunista de conotação negativa e 
com o qual se deseja romper definitivamente. Nos raros paí-
ses ainda sob o sistema comunista, a comemoração ainda 
tem lugar, mas se trata de uma cerimônia ritual de legitima-
ção política, que já não encarna a promessa de um futuro 
radicalmente diferente. A crença em uma revolução mun-
dial, mais ou menos próxima, desapareceu. A Revolução de 
Outubro permanece como um ponto de referência impor-
tante para os países comunistas que ainda existem, mas cujo 
declínio não parece destinado a cessar, e para uma miríade 
de grupos  – dos trotskistas aos maoístas, passando por diver-
sas formas de neo-stalinismo – que continuam a se definir 
como comunistas. Basta navegar, mesmo que rapidamente, 
pela internet, para constatar que a Revolução de Outubro 
ainda tem entusiásticos admiradores por todo o mundo, 
mas fica também evidente que essa nebulosa, em grande 
parte formada por grupos pequenos e pouco influentes, 
não é um ator político nem mesmo de longe comparável 
ao movimento comunista internacional de outros tempos. 
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Na vertente hostil ao comunismo, o Outubro bolchevique 
torna-se objeto de um julgamento em plena vigência, mui-
tas vezes estendido ao conjunto do socialismo, ao marxismo 
e à própria idéia de revolução.

Na maior parte das opiniões e releituras recentes, a 
Revolução de Outubro é, porém, reconhecida como um 
evento de época, como uma reviravolta na história do século 
XX; mas aparece preponderantemente sob uma luz negati-
va, como o prenúncio de uma tragédia e de um fracasso de 
dimensões inimagináveis. Pesa certamente sobre essa visão 
o modo como a União Soviética e o movimento comunista 
por ela legado saíram de cena.
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EM TORNO DA PRÉ-HISTÓRIA INTELECTUAL DO 
TOTALITARISMO IGUALITARISTA*

Ruy Fausto

O presente texto visa analisar alguns aspectos do que pode-
ríamos chamar de antecedentes lógico-históricos do totali-
tarismo igualitarista. As duas expressões exigem explicação. 
“Antecedentes lógico-históricos”. Cada uma das duas partes 
de que se compõe este texto tem uma estratégia distinta, mas 
as duas, de algum modo, podem ser postas sob essa rubri-
ca. Na primeira, trata-se de mostrar como, na teoria que se 
tornou hegemônica no movimento socialista, em particular 
na maneira pela qual ela pensava o “outro” dos movimentos 
socialistas, a saber, o adversário contra o qual se lutava, havia 
um lugar cego, que tornava possível a emergência de uma 
forma social totalitária. Isto é, havia, na teoria hegemônica, 
um vazio – como veremos, um duplo vazio – que facilitava 
a possibilidade catastrófica de um “descarrilhamento” da 
história, o projeto socialista conduzindo ao totalitarismo e 

* Este texto é o desenvolvimento – menos a parte final e alguns excursos – de uma 
intervenção que fiz no “Seminário Internacional Revolução Russa, 90 anos” (São 
Paulo, novembro de 2007). Agradeço aos colegas Cicero Araujo e Newton Bignot-
to, que leram o texto e fizeram observações críticas muito agudas e pertinentes, a 
maioria das quais incorporei. Sem responsabilidade pelas teses aqui defendidas e 
pelo que esse trabalho ainda tem de imperfeito.
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não a uma sociedade de liberdade. A segunda parte tem um 
objetivo semelhante, mas aí se trata propriamente de gêne-
se lógico-histórica. O objetivo é mais diversificado. Primeiro, 
não se partirá apenas da teoria hegemônica, mas de antes 
dela, da filosofia do século XVIII, e da Revolução Francesa; 
e iremos além dela, até essa forma pré-totalitária que repre-
sentou o bolchevismo. Em segundo lugar, não se tratará 
mais de analisar a maneira pela qual um corpo de doutrina 
pensa um problema, mas do conteúdo mais geral das figu-
ras ideológicas analisadas. O objetivo é traçar uma gênese 
mais lógica do que histórica, no sentido de que se trata mais 
de analisar como certas formas de pensamento e de ação 
poderiam ter servido como elementos para a constituição 
da ideologia e da prática totalitárias do que propriamente o 
de reconstituir linhas de causalidade histórica (aliás, como 
veremos, deixo de lado pelo menos um elemento historica-
mente essencial). Porém, essa gênese é em parte histórica, 
porque ela passa, nem poderia deixar de passar, por figuras 
históricas. O que chamo de “gênese lógica” toma, em parte, 
a figura um pouco decepcionante de uma gênese histórica 
esquemática... O leitor julgará. “Totalitarismo igualitarista”. 
“Totalitarismo”. Não posso entrar aqui numa longa discussão  
do conceito de totalitarismo, que foi, e ainda é, objeto de 
um grande debate histórico e teórico. Diria, brevemente, 
que, pelo menos se se considerar certos momentos histó-
ricos, é um pouco difícil recusar o conceito, mesmo se o 
totalitarismo histórico, digamos, não realiza plenamente 
o que seria a sua “essência”. Peço ao leitor que admita o 
conceito, pelo menos provisoriamente, e como conceito 
descritivo e tendencial. “Igualitarista”. Como se sabe, o 
conceito de totalitarismo foi utilizado tanto para designar 
formas totalitárias ditas “de direita”, como para nomear 
as chamadas formas totalitárias “de esquerda”. Digamos, 
o nazismo e o stalinismo. A construção do que seria um 
gênero para essas duas formas representou, e representa, 
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um problema. Primeiro, porque, se as duas formas conver-
gem em muitos pontos, elas revelam entretanto diferenças 
importantes, que poderiam pôr em xeque o próprio con-
ceito em geral. A meu ver, para eliminar os inconvenientes, 
bastaria fazer das duas espécies as verdadeiras formas con-
cretas. O gênero se sustenta como conceito, porque, como 
disse, as duas têm muita coisa em comum, mas isso desde 
que o peso ontológico recaia sobre cada uma delas. Por 
outro lado, – e esse ponto nos interessa muito aqui – a gêne-
se de cada uma é diferente. Uma análise como a de Hannah 
Arendt, no clássico As origens do totalitarismo, nos fornece a 
gênese do totalitarismo “de direita”, mas não nos dá a do 
totalitarismo “de esquerda”. Aqui me ocupo somente des-
te último, que chamo, como já fiz em textos anteriores, de 
“totalitarismo igualitarista”1, em oposição ao “totalitarismo 
antiigualitário”. Devo precisar que trato do totalitarismo 
igualitarista principalmente, embora não exclusivamente, 
na sua realidade ideológica. Faço também alguma refe-
rência à sua realidade prática e estrutural (principalmente 
no seu resultado final), mas estou longe de haver tratado 
do conjunto dessa realidade. No que se refere propria-
mente à gênese, é ainda mais marcada essa limitação do 
objeto: o desenvolvimento se faz essencialmente no plano  
das idéias, embora em alguns casos estas sejam inseparáveis de 
práticas (e aí trato das duas coisas); mas não discuto a maio-
ria dos problemas centrais que uma gênese não intelectual 
levantaria: caráter da sociedade russa, condições em que se 
deram as revoluções de 1917 etc. No presente texto, “gênese” 
tem alguma coisa de uma mise en contexte do bolchevismo e do 
totalitarismo, no interior de uma reconstituição de algumas  
linhas da história do pensamento ocidental. 

1 Remeto, a esse respeito, ao meu livro A esquerda difícil, em torno do paradigma e do 
destino das revoluções do século XX e alguns outros temas (2007, p. 79, n. 31, e p. 11, n. 1). 
Observar a assimetria entre o totalitarismo igualitarista e o totalitarismo (por seu lado, 
efetivamente) antiigualitário.
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Capitalismo, democracia, “pré-história”

Capitalismo e democracia 
O movimento socialista sofreu o impacto do marxismo, que 
se tornou a doutrina hegemônica, por volta da virada do 
século. Sob a influência do marxismo, o projeto socialista se 
definiu como luta contra o capitalismo. “Capitalismo” era o 
equivalente, na tradição marxista, do que era, para Marx, o 
“modo de produção capitalista”. O capitalismo seria, assim, 
um “modo de produção”, o modo dominante nas sociedades 
ocidentais contemporâneas, como houvera outros modos 
em épocas anteriores. Ora, “modo de produção”, em Marx, 
não se referia apenas à economia, nem mesmo apenas ao 
“econômico-social”, mas envolvia igualmente a estrutura 
política. Assim, a luta socialista contra o capitalismo era luta 
contra o conjunto de um sistema – mundialmente, e nas 
suas encarnações nacionais –, sistema econômico e social, 
mas também político. Politicamente, a grande maioria dos 
Estados da época não tinha caráter democrático, embora, 
entre os que o tinham, estivesse parte importante dos Esta-
dos mais desenvolvidos. Mas houvesse ou não democracia, 
em princípio, a luta era contra o conjunto do “modo de 
produção”, ou de cada uma das formações em que ele se 
encarnava. Bem entendido, na época, não faltaram socia-
listas com convicções democráticas. Jaurès, Kautsky, Rosa 
Luxemburgo, para dar três exemplos. E o próprio discur-
so do velho Engels foi tomando um caráter cada vez mais 
democratizante. Mas não me refiro à orientação que tinha 
tal ou qual líder, nem mesmo à que foi tomando o segundo 
“inventor” do “socialismo científico”; também não me refi-
ro à orientação dos principais partidos socialistas. Viso ao 
sentido geral (e, apesar de tudo, essencial) que tinha a luta 
socialista, no interior da teoria que se tornara hegemônica. 
Ela era luta contra o conjunto do sistema, pela substitui-
ção dele, num prazo maior ou menor, por um novo tipo de 
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sociedade, considerada no plano econômico, social e políti-
co (mesmo se o “político” visado era, em longo prazo, antes 
o “antipolítico”, o fim do Estado). Nesse sentido, na medida 
em que ele sofrera o impacto hegemônico do marxismo, o 
movimento socialista era, de algum modo, não só anticapi-
talista, mas também antidemocrático. Não que, para Marx, 
a democracia fosse simples ilusão a serviço do sistema. A 
ideologia nunca foi, para ele, mera “emissão de voz”. Nem 
que seja imaginável um Marx stalinista ou maoísta. Tudo o 
que quero dizer, o que, de resto, não tem nada de novo, é 
que Marx não fez da democracia um ponto de apoio, diga-
mos, histórico, para a transformação socialista das socieda-
des modernas, e do sistema global. Quando a forma política 
é a democracia, o capitalismo como “modo de produção” a 
contém em si mesmo, e é da morte de um e de outra que 
nascerá o socialismo. 

A experiência do totalitarismo, mas também exigências 
de ordem teórica, estimuladas, aliás, por aquela experi-
ência, obrigam a repensar a idéia de que o termo “capita-
lismo” – ou em geral a simples subsunção sob a noção de 
“modo de produção” – possa caracterizar suficientemente 
as sociedades (industriais ou semi-industriais) contemporâ-
neas. Porém (quando o regime é democrático), a noção de 
“democracia”, por si só, também não permite uma caracte-
rização satisfatória. A meu ver, num duplo movimento de 
crítica do marxismo e do liberalismo, seria necessário carac-
terizá-las como “democracias capitalistas”, ainda que essa 
denominação não satisfaça a nenhuma das duas tendências. 
Uns contestarão a legitimidade da noção de “capitalismo”. 
Seria melhor dizer algo como “sociedade de mercado”, o 
que, de resto, para eles – embora a identifiquem com o capi-
talismo – estaria incluído na idéia de democracia. Os outros, 
ou insistirão na tese de que “democracia” (como qualquer 
outra forma política) seria simples “momento” do modo de 
produção capitalista, ou dirão que, entendida como “verda-
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deira democracia”, ela está ausente do “capitalismo” e, mais 
do que isto, o contradiz. Há bastante verdade na última 
afirmação, a de que, sob certo aspecto (a saber, tendencial-
mente), “capitalismo” e “democracia” se contradizem. Mas 
essa razão não invalida a denominação, se o objeto que ela 
designa é ele mesmo “contraditório”. Bem entendido, trata-
se de uma tendência porque, de certo modo, os dois coexis-
tem. A restrição indica que essa coexistência tem um preço. 
Enquanto houver capitalismo, a democracia é, necessaria-
mente, imperfeita. O que não impede que, a despeito de 
sua imperfeição – e em certo sentido, por isso mesmo – ela 
seja um bom ponto de partida, mais do que isto, o “ponto 
de apoio‘‘ fundamental para qualquer projeto socialista.

Revolução contra o capitalismo ou contra a “pré-história”? 
A análise anterior se refere, em grandes linhas, à maneira 
pela qual se pensava a estrutura do sistema, que o movimen-
to socialista enfrentava. Um segundo aspecto, que introduzo 
agora, sempre tendo como referência a teoria hegemônica, 
e visando ao mesmo objeto, é ainda estrutural, porém, mais 
precisamente, – num sentido que não é o da simples tem-
poralização da estrutura – estrutural-histórico. Refiro-me 
ao problema de saber se a revolução se faria simplesmente 
contra o capitalismo, ou se ela pretenderia liquidar todas as 
formas sociais de exploração e opressão, sendo o capitalis-
mo apenas uma dessas formas. 

Em outras palavras, para Marx, o “outro” seria sim-
plesmente o “modo de produção capitalista”, ou seria 
esse modo, mas na medida em que ele representa his-
toricamente também alguma coisa mais do que ele pró-
prio? Pelo menos alguns textos permitiriam legitimar 
essa última tese. Aquém do problema de uma política, 
há aí uma questão de teoria ou de filosofia da história. 
Marx apresenta a história como uma sucessão de modos 
de produção, porém, ao mesmo tempo, a esconde em 
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unidades maiores. Além do esquema dos modos de pro-
dução, e, sem dúvida, envolvendo-o, encontramos, em 
Marx, outras maneiras de pensar a história. Aqui nos bas-
ta citar uma delas – uma conceituação que está principal-
mente nos Manuscritos de 1844, mas se encontra, também, 
pelo menos em um texto da maturidade2 – a bem conhe-
cida distinção entre “pré-história” e “história”, a primeira 
englobando a história “até aqui”, a segunda designando a 
história futura, a do comunismo, tal como Marx o pensa-
va. Essa conceituação nos interessa, porque, a partir dela 
se poderia pensar a “revolução”3 não simplesmente como 
luta contra o “modo de produção capitalista”, mas como 
negação prática de toda a “pré-história” (ou, pelo menos 
– se o igualitarismo de algumas sociedades primitivas não 
é um mito – de toda a “história da exploração”). Marx 
enfrentou de algum modo o problema. Implicitamente, 
os Grundrisse que, pouco tratam de política, tenderiam a 
dar essa resposta mais global. No outro extremo, está o 
Manifesto Comunista que – preocupado, sem dúvida, em 
dar o sentido que se supunha o menos utópico para as 
lutas do presente, evitando todo vôo de tipo histórico-
filosófico4 – afirma de forma taxativa, que a revolução 
se volta contra “a propriedade burguesa” (fórmula que 
designa aqui a propriedade capitalista). Se a “revolução” 
vai contra outras formas de opressão, isto é, contra o con-
junto da exploração e da dominação “pré-históricas”, isto 
ocorre um pouco “apesar dela mesma”. É que a forma 
capitalista é a última (sem dúvida, Marx escreve também 
– mas isso não é muito: é a forma “mais completa”): 

2 “Com esta formação social termina assim a pré-história da sociedade humana” 
(Marx-Engels, 1990, vol. 9, “Zur Kritik der politischen Ökonomie”, Vorwort, p. 9).
3 Ponho aspas em “revolução”, porque, no desenvolvimento deste texto, tento dar 
ao termo um sentido mais amplo do que o que ele tinha em Marx.
4 Essa é a tendência dominante no Marx do anos 1845/1850, quando ele se apro-
xima, ao máximo, de um estoicismo.
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“O que caracteriza o comunismo não é a abolição da 
propriedade em geral, mas a abolição da propriedade 
burguesa./Mas a propriedade burguesa moderna é a última 
e a mais completa expressão da produção e da apropriação 
dos produtos, que se baseia nas oposições de classe e na 
exploração de uma classe por outra [Engels modificou o 
texto na edição de 1888: “na exploração da maioria pela 
minoria”]/Nesse sentido, os comunistas podem resumir a 
sua teoria na expressão: supressão da propriedade privada” 
(Marx-Engels, 1990, vol. 4, Manifest der Kommunistschen 
Partei, p. 475).

Há aí um elemento de universalização, mas fraco: o 
de um “resumo”. Como já disse, o problema pode parecer 
puramente teórico, senão um pouco bizantino. Mas ele já 
era bem mais do que isto na época de Marx, e se tornou um 
problema “de vida ou de morte”, quando apareceu uma for-
ma moderna de exploração e dominação, que não é capitalista. 
De fato, com a experiência trágica do século XX, as duas 
possibilidades se separaram objetivamente. Combater o 
capitalismo, a forma socioeconômica dominante, e comba-
ter a “sociedade de exploração e opressão”, que caracteriza 
o conjunto da “pré-história”, passaram a ser coisas efetiva-
mente diferentes e, em certo sentido, opostas. É possível – e 
isto ocorreu e ocorre muitas vezes – que alguém combata o 
capitalismo, mas, ao mesmo tempo, lute objetiva e às vezes 
também subjetivamente, em favor de uma sociedade de 
opressão e exploração. 

O que sugiro é ler esse anticapitalismo regressivo sobre 
o fundo da dualidade (ou pluralidade) de recortes da his-
tória que se tem em Marx, mas de que Marx não tira todas 
as implicações. Já indiquei que podemos encontrar, em 
alguns dos textos de Marx, uma direção mais universalista, 
diferente do particularismo quase-historicista do Manifesto 
Comunista. Mas é no pensamento de tradição dialética do 
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século XX que vamos encontrar o desenvolvimento desse 
problema. Nesse sentido, creio que o melhor exemplo seria 
Theodor Adorno, mas o Adorno dos últimos textos, quan-
do, precisamente, ele toma distância em relação à idéia 
marxista clássica de revolução. Só que, no caso, aparecem 
outros elementos, sem dúvida relacionados com o nosso 
problema, e que seria preciso explicitar (aliás, não há, no 
texto, referência expressa à “pré-história”). Adorno encara 
uma situação que ele considera como regressiva. De certo 
modo – eu diria – essa regressão põe a nu os fundamentos 
“pré-históricos”, isto é, negativamente universalizantes, do 
capitalismo. Ao mesmo tempo, Adorno introduz uma ques-
tão que tem uma relação direta com o nosso tema, mas que, 
até aqui, deixei entre parênteses: a dos métodos da prática 
“revolucionária”, a questão da violência. O texto faz a crítica 
da violência, como elemento decisivo, ontem como hoje, no 
deslizamento do projeto socialista na direção da sociedade 
totalitária. A violência é inerente ao mundo “pré-histórico”, 
e, de certo modo, o define. Ela aparece como um pseudo-
instrumento de luta, que não faz mais do que confirmar a 
barbárie já existente: 

“A queda regressiva (Rückfall) se produziu [...] A 
única práxis adequada seria o esforço para se extrair 
(herausarbeiten) da barbárie. Com a aceleração da história 
[...] esta foi tão longe, que ela infecta tudo o que se lhe 
opõe. Para muitos, soa como plausível o pretexto de 
que contra a totalidade bárbara só métodos bárbaros 
ainda são eficazes. Entretanto [...] chegou-se a um 
limiar. O que há cinqüenta anos ainda podia parecer 
justificado por um curto período, em proveito de uma 
esperança excessivamente abstrata e ilusória, a violência, 
após a experiência do horror nacional-socialista e 
stalinista, e diante da longevidade da repressão total, está 
inextricavelmente imbricada naquilo que deveria ser 
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transformado. Se o contexto de culpa (Schuldzusammenhang) 
da sociedade e, com ele, a perspectiva da catástrofe, se 
tornou realmente total – e nada nos permite duvidar 
disso – não se deve opor a isto senão o que denuncia esse 
contexto de obscurecimento (Verblendungszusammenhang), 
em vez de participar dele através das próprias formas. Ou a 
humanidade renuncia ao olho por olho (Gleich um Gleich) 
da violência, ou a práxis política suposta radical renova o 
antigo horror” (Adorno, 1977, pp. 769-770). 

O que interessa ressaltar nesse texto é, em primeiro 
lugar, a presença de termos universais: “barbárie”, “violên-
cia”, “humanidade”, “horror”. Mas não se trata de um discur-
so antropológico. Adorno não é, propriamente, humanista 
(o que não significa em absoluto que seja anti-humanista). 
Entretanto, “humanidade” vem no lugar de “proletariado”, e 
“barbárie” substitui “capitalismo”. Finalmente, a não-violên-
cia substitui a violência. O que nos interessa mais é, entre-
tanto, a substituição da duração curta pela “longue durée”. A 
“revolução” é lida em profundidade como revolução contra a 
essência do mundo “pré-histórico” que se cristalizou em bar-
bárie, como antídoto também contra a revolução em sentido 
tradicional, que se inverte no seu contrário.

Das origens intelectuais do totalitarismo igualitarista
Nesta segunda parte, o objeto será mais vasto, tanto no seu 
conteúdo temático como na sua amplitude histórica. Propo-
nho-me, como já disse, fazer uma espécie de gênese lógico-
histórica do totalitarismo igualitarista (sobretudo no plano 
intelectual), e no interior dela, tomo o bolchevismo como 
a forma que precede imediatamente a sociedade totalitária. 
Não que eu suponha uma simples continuidade entre bol-
chevismo e stalinismo. Mas afirmo sim que o totalitarismo 
stalinista é impensável sem o bolchevismo, e que há linhas 
reais de continuidade entre os dois. A tentativa de traçar 
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uma gênese intelectual do totalitarismo passa, assim, pelo 
bolchevismo, o que exige, evidentemente, em seguida, uma 
explicitação da passagem deste último para o primeiro. 

Minha hipótese de trabalho é a de que o bolchevismo é 
pensável a partir não só do marxismo, mas ao mesmo tempo, 
do jacobinismo, do populismo, e também da racionalidade 
capitalista. Deixarei de lado o populismo, e falarei só inciden-
talmente do impacto da racionalidade capitalista. Meu objeto 
será propriamente o de situar o bolchevismo e o totalitarismo 
stalinista no contexto de uma parte da história do pensamen-
to ocidental, o que exige uma referência inicial ao século 
XVIII. A tese que tento defender aqui é a de que o bolchevis-
mo, em parte, retoma o século XVIII, o que ele faz, até certo 
ponto, “por cima do marxismo”; isto é, ele retoma elementos 
do século XVIII que o marxismo desprezou ou pelo menos 
atenuou. Sob outros aspectos, a herança do século das Luzes 
se manifesta, pelo contrário, não apesar do marxismo, mas, 
em sentido forte, através dele. É no cruzamento dessas duas 
gêneses (freqüentemente difíceis de separar, é verdade) que 
tentarei inserir o pré-totalitarismo e o totalitarismo.

Insisti anteriormente em que, se o grande clássico As 
origens do totalitarismo de Hannah Arendt reconstitui a gêne-
se do totalitarismo antiigualitário, ele não dá a do totalitaris-
mo igualitarista. Tentativas de traçar a gênese deste último 
podem ser encontradas em outros livros. O mais importan-
te deles é, provavelmente, As origens da democracia totalitária 
(The origins of totalitarian democracy) de J. L. Talmon (1952)5. 
O livro de Talmon é fecundo e de grande interesse, e deu 
origem a uma discussão bastante rica6. A meu ver, a dificul-

5 O livro tem uma continuação em Political messianism (1960). E há um terceiro vo-
lume, Myth of the nation and vision of revolution, ideological polarization in the twentieth 
century, 1991. 
6 Ver em particular o volume Totalitarian democracy and after, International Collo-
quium in Memory of Jacob L. Talmon 1982 (1984), que contém artigos de J. Dunn, K. 
D. Bracher, B. Knei-Paz, Sh. Avineri, M. Walzer e outros. 
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dade maior do livro não está no fato – que deve ser escan-
daloso para alguns – de ter rastreado elementos totalitários 
no pensamento ocidental, desde o século XVIII. Nem se 
poderia dizer que ele deixa de mostrar elementos não tota-
litários nessa trajetória. Na realidade, Talmon trabalha com 
duas linhas de pensamento, além da “democracia totalitá-
ria”: a democracia liberal e o pensamento de direita tradi-
cional. A dificuldade maior talvez esteja no fato de que falta 
aí alguma coisa: a análise da evolução de um pensamento 
de esquerda não totalitário (mas, porque de esquerda, tam-
bém não “liberal”). A esquematização de Talmon parece 
liquidar toda possibilidade de que esta “linhagem” apareça7. 
Outra tentativa, de tipo muito diferente, é o livro de Alain 
Besançon As origens intelectuais do Leninismo. Livro brilhan-
te, bastante centrado na história russa. Ele faz uma crítica 
demolidora, muito marcada politicamente, das irrupções 
sucessivas de uma “gnose” fanática na história. A dificulda-
de que oferece a obra talvez esteja não na reconstituição 
crítica do fanatismo revolucionário, ou dos fanatismos revo-
lucionários, mas no fato de que esses movimentos aparecem 
sobre o fundo de uma história, cujos horrores e injustiças, 
salvo erro, não são postos em relevo. Se, no livro, o autor 
fala também dos movimentos socialistas não totalitários, ele 
não se refere, praticamente, às taras da “história normal”, 
que tornam possível os movimentos de contestação, racio-
nais ou irracionais. Por isso, a análise, muito brilhante, é 
apesar de tudo unilateral8. 

7 Para dar um exemplo, ingênuo talvez, mas útil, a teoria da mais-valia em Marx, 
(não estou falando de coisas como a “ditadura do proletariado”) é uma teoria 
(pré-)totalitária? Sem dúvida, seria possível “desenvolvê-la” num sentido totalitá-
rio, mas isso não tem nada de necessário. E é evidente que não se trata também de 
uma teoria liberal. Acho que esse tipo de dificuldade deve vir não só das perspec-
tivas políticas de Talmon, mas também de uma certa insuficiência analítica do seu 
método (apesar da indiscutível riqueza do livro).
8 O livro de M. Malia, History’s locomotives: revolutions and the making of the modern 
world (2006) é muito interessante, e mereceria uma análise especial. Malia supõe 
um desenvolvimento cumulativo e de radicalização progressiva das revoluções, que 
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A Revolução Francesa e o jacobinismo
O bolchevismo sofreu um impacto importante – e cons-
ciente – da Revolução Francesa, em particular do jaco-
binismo. Na medida em que o bolchevismo tem alguma 
coisa a ver com o totalitarismo stalinista, a referência à 
Revolução Francesa e ao jacobinismo também nos ajuda, 
embora indiretamente, a entender o totalitarismo stali-
nista. No primeiro parágrafo, tento pensar o destino das 
noções de igualdade e de liberdade. No segundo, me ocu-
po em particular do jacobinismo. Lá onde esses desenvol-
vimentos remetem a uma filosofia, o que não é sempre o 
caso, a referência mais importante é certamente Rousse-
au (mas o rousseaunismo da Revolução é, como se sabe, 
um rousseaunismo muito “modificado”, “dénaturé”, diz um 

culmina com a Revolução Russa. E na esteira desse argumento, defende a tese da 
inevitabilidade de um final totalitário nesta que teria sido a revolução final da his-
tória (eu diria que o totalitarismo era inevitável uma vez vitorioso o bolchevismo, 
mas não antes). O essencial é que no livro de Malia, não ha lugar (hoje) para uma 
radicalização que não seja de natureza totalitária, de tal forma que ficamos com 
a dualidade: ou política no interior do status quo, ou totalitarismo. Ora, a história 
foi marcada por um processo (quase) constante de lutas (reformistas, radicais-
revolucionárias, libertárias etc), que contribuíram, em escala muito variável, para 
a “transformação” dos regimes dominantes (em termos aristotélicos, essa “trans-
formação” vai da simples “alteração” à “geração e corrupção”, mas acho que inclui 
também, ou, pelo menos, pode incluir “mutações”, que ficam entre uma coisa e 
outra). Por outro lado, não sabemos, para o futuro, qual o limite dessas lutas, e o 
que é igualmente importante, qual será o seu destino (isto é, a natureza, pior ou 
melhor, do resultado). Por paradoxal que isto possa parecer – esta é a minha im-
pressão – o livro de Martin Malia, que tem como objeto seis revoluções, trai uma 
filosofia da história, no interior da qual, embora as lutas tenham um papel im-
portante, elas não aparecem, entretanto, como “enraizadas” na história. E é nessa 
linha de idéias – outros diriam, diferentemente, que o próprio tecido da história 
é, em parte, “luta” – que ele procede a uma liquidação um pouco rápida das pos-
sibilidades e do alcance das lutas futuras, embora num passo reconheça que resta 
um estímulo negativo importante, a desigualdade. Assim, ele decreta uma espécie 
de fim da história: o capitalismo, ainda que com Estado-providência. Já que Malia 
aprecia tanto Tocqueville, eu diria que, a partir deste, poder-se-iam tirar duas con-
clusões que eu subscreveria inteiramente (também para o mundo de hoje), e das 
quais, uma pelo menos, Malia não deve aceitar: 1) que há uma tendência histórica 
na direção da igualdade, tendência que se exprime, pelo menos em parte, sob a 
forma de lutas; 2) que é impossível decretar qualquer limite preciso, político ou 
econômico, como destino final desse processo.
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historiador francês da Revolução). Na seção seguinte, me 
ocuparei de outras filosofias setecentistas e oitocentistas 
que não o rousseaunismo. 

a) Liberdade e igualdade – Das duas principais idéias-
-força da “filosofia da revolução francesa”, é certamente a 
igualdade a que terá a maior importância para rastrear a 
gênese do bolchevismo e do totalitarismo stalinista. Não 
porque nas sociedades totalitárias reine a igualdade, mas 
porque a igualdade é a idéia básica da ideologia do cha-
mado “totalitarismo de esquerda”. A igualdade funciona no 
interior da ideologia totalitária “de esquerda” como a liber-
dade, na ideologia do capitalismo (mais especificamente do 
capitalismo democrático, porém, de forma diversificada, no 
capitalismo em geral). A igualdade é a aparência da socieda-
de totalitária, e ela se resolve em desigualdade, assim como 
a liberdade, aparência da sociedade capitalista se interverte 
em não-liberdade (a igualdade também faz parte da apa-
rência das sociedades capitalistas, mas é a “liberdade” o seu 
conceito característico). 

Isto significaria que na gênese do totalitarismo stali-
nista e, antes dele, do bolchevismo, teríamos uma espécie 
de oposição entre os dois conceitos-força, de tal modo que 
a igualdade (mesmo se aparência) obliteraria e reprimi-
ria a liberdade? Essencialmente, sim; mas o totalitarismo 
inventa a sua própria idéia do que seja a liberdade. Em 
muitos casos, as formas totalitárias ou pré-totalitárias não 
opuseram a igualdade à liberdade, mas refizeram à sua 
maneira a idéia de liberdade – é verdade, de um modo 
não só ideológico, mas, no limite, simplesmente fictício 
– de modo que se tornasse compatível com o projeto tota-
litário. Porém a igualdade será a grande idéia-força do 
totalitarismo “de esquerda”, idéia-força também ideológi-
ca, mas que tem uma verdade, ao mesmo tempo, limitada 
e caricatural. (Isso vale como tese geral: na história do 
pré-totalitarismo e do totalitarismo, o igualitarismo nem 
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sempre foi um tema ideológico importante, ou mesmo 
assumido.)9 

Talmon defende a tese de que o totalitarismo leva a 
igualdade até as suas últimas conseqüências, e que é, não 
por um recuo diante da igualdade, mas, por uma exacer-
bação dela, que se chega ao totalitarismo. Há aí alguma 
verdade, mas só em parte. Na realidade, a sociedade tota-
litária, mesmo a igualitarista, não é igualitária. Entretanto, 
é verdade que um igualitarismo levado às últimas conse-
qüências, isto é, uma igualdade mais ou menos absoluta é, 
em si mesma, coercitiva, e abre passagem para o despotis-
mo. Aliás, nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx 
critica a igualdade no que ele chama de “comunismo gros-
seiro” (aproximadamente, o modelo babouvista), o qual 
quer igualizar de forma abstrata, fazendo abstração de 
tudo, inclusive do talento10. Por outro lado, é verdade que 
o totalitarismo e o despotismo em geral tendem a “iguali-
zar” o conjunto da sociedade – no limite, na medida em 
que o déspota tem poder de vida ou de morte sobre todos 
os súditos. Em termos abstratos, se os privilégios de poder 
e riqueza de alguns indivíduos podem ser úteis ao despo-
tismo, porque estes servirão – e se disporão a servir – como 
correias de transmissão do poder do déspota, os átomos de 
poder e riqueza, assim constituídos, podem se tornar uma 
ameaça. A nivelação em termos de riqueza, ou pelo menos 
de poder é, às vezes, um caminho mais seguro. Nesse sen-
tido, sem caluniar a grande idéia de igualdade, pode-se 
dizer – e isto não é novo – que, sob um certo aspecto, há 

9 Na passagem do bolchevismo ao stalinismo, abandona-se a certa altura o iguali-
tarismo, condenado como “nivelamento por baixo”. De fato, o igualitarismo veio 
a ser incompatível com o desenvolvimento da burocracia e com as necessidades 
ideológicas que tinha o déspota, nas suas relações com a burocracia. Ver a respeito 
Moshe Lewin (2005, p. 84). O abandono do internacionalismo em proveito do 
nacionalismo (em um dos seus surtos, sob a forma da luta contra o “cosmopolitis-
mo”) é um outro avatar da ideologia stalinista.
10 Ver Marx-Engels (1990, vol. 40, p. 534).
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uma espécie de cumplicidade entre a igualdade e o des-
potismo11. Este é o segredo do igualitarismo dos tiranos e 
déspotas, de Stalin e Mao a Castro. E é essa igualdade para 
o déspota que descreve Rousseau, no final do Discurso sobre 
as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 
quando se refere ao fechamento do círculo e à volta ao 
“ponto de que partimos” (a igualdade): “É aqui que todos 
os particulares tornam-se de novo iguais, porque eles não 
são nada [...] os súditos [não têm] mais outra lei senão a 
vontade do Senhor”.

 b) Jacobinismo, voluntarismo e violência – O ideal jaco-
bino de igualdade nunca passou de certos limites12: crítica da 
desigualdade, garantias para os mais pobres, defesa da proprie-
dade. Robespierre condenava mesmo a “lei agrária”. Quanto 
à liberdade, poder-se-ia dizer, de um modo geral, resumindo, 
que o modelo jacobino será o da liberdade dos antigos, no 
sentido de Benjamin Constant, isto é, “a virtude cívica” em 
oposição à “liberdade individual e o gozo dos bens” (Raynaud, 
2007, p. 442). Constant explicava, aliás, que o erro dos jacobi-
nos foi o de confundir as duas liberdades13. Esse modelo anti-
go era o espartano ou romano, e não o ateniense14.

11 “[...] [os franceses] não amam a liberdade; só a igualdade é seu ídolo. Ora, a 
igualdade e o despotismo têm ligações secretas” (Chateaubriand. 1973. “Mémoi-
res d’Outre-Tombe”. Préface de Julien Gracq. Paris: Librairie Générale Françai-
se, Classiques Modernes, La Pochothèque, 3e partie, livre 24, p. 921. Apud Furet, 
2007a, p. 73).
12 “[...] Robespierre [...] considerava a igualdade dos bens como uma ‘quimera’” 
(Ozouf, 2007, p. 417).
13 “Para Constant, a chave do Terror está na confusão entre a liberdade dos antigos 
(o exercício coletivo da vontade soberana) e a liberdade dos modernos (a segu-
rança e a felicidades individual privadas” (Baker, 2007, p. 503) Esta idéia já estava 
em Mme de Stäel, ver Ozouf (2007a. p. 270)
14 “Estatisticamente, a Revolução foi [...] mais romana do que grega”. “[...] assim 
como [a Revolução] foi mais romana do que grega, ela foi mais espartana do que 
ateniense” (Nacquet, “Tradition de la démocratie grecque”, apud Finley, 1976, res-
pectivamente, pp. 21 e 28). O elogio de Atenas é excepcional. Nacquet cita um 
texto de Camille Desmoulins, que vai nesse sentido, e que valeria a pena transcrever, 
porque ele toca na questão, já referida, da afinidade entre igualdade e despotismo:  
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Mas a Revolução Francesa, e o jacobinismo em particu-
lar, se propôs criar algo de radicalmente novo, instaurar um 
corte na história, dar à luz o “homem novo”15. Projeto que 
será contestado pelo pensamento contra-revolucionário, o 
qual acentua a idéia de continuidade e de “organicidade” 
das instituições e da história. O fundamento prático desse 
projeto revolucionário – em particular no jacobinismo – é 
a virtude cívica, que vem de uma longa tradição, mas que 
no jacobinismo vai tomar um caráter eminentemente ético. 
Passa-se, de algum modo, da política à ética: 

“[...] o culto da Virtude cívica retoma um tema de 
Montesquieu, que remonta, aliás, a Maquiavel e que tem 
também uma grande importância na Revolução americana 
(principalmente em Jefferson). Em Robespierre, 
entretanto, ele toma um novo alcance, pela sua inflexão 
sentimental e moralizante [...] Na perspectiva dos 
sucessores de Maquiavel, o ideal do civismo republicano 
[...]a ‘virtude’ é uma disposição política muito mais do 
que moral. Na visão jacobina [...][os] princípios que 
devem guiar a República [...] não são nem jurídicos nem 
políticos: eles exprimem simplesmente a coincidência, na 
pessoa do Incorruptível, do povo e da moral” (Raynaud, 
2007a, p. 111)16. 

Por outro lado, o tempo da ação (revolucionária) é um 
tempo comprimido: 

“[...] belo legislador esse Licurgo, cuja ciência consistia em impor privações aos 
seus concidadãos; ele os tornou iguais como a tempestade torna iguais todos os que 
naufragaram, como Omar tornava iguais todos os muçulmanos” (apud Finley, 1976,  
p. 30). 
15 Ver a esse respeito dois textos de Mona Ozouf: o artigo “Régénération” (2007b, 
pp. 373 e ss.); e “La Révolution Française et l’idée de l’homme nouveau” (1988. 
pp. 213 e ss. ).
16 Cf. M. Ozouf (2007a, p. 268, grifado no texto). 
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“[...] não se trata de dizer que o homem racional e o 
homem real coincidirão um dia, mas que eles coincidem 
já, ou, antes, que a transparência seria perfeita se o 
homem não estivesse separado de si mesmo [...] [Não se 
trata] de libertar o homem da natureza através de uma 
história concebida sob a forma de um progresso, mas de 
reencontrar aqui e agora, a natureza contra a história” 
(Gueniffey, 2000, p. 52)17.

Há, entretanto, mais do que voluntarismo. Há uma cultu-
ra e uma prática da violência. Se o voluntarismo não é neces-
sariamente terrorista, no caso do jacobinismo ele desemboca 
no Terror. Que significa a violência no contexto do Terror18? 
Ela está fundada na virtude, pensada com forte inflexão ética, 
já vimos, mas esse culto moralizante da virtude “leva por assim 
dizer a devorar a própria idéia democrática” (Raynaud, 2007b, 
p. 111). Trata-se de uma ética que funda a violência e justifica 
o terrorismo (no limite, conforme a definição que se dê de 

17 Em “La Révolution Française et l’idée de l’homme nouveau” (1988), Mona 
Ozouf distingue dois modelos de “regeneração”, sem imputá-los, rigorosamente, a 
tal ou qual grupo político: o modelo espontâneo que se faz a curto prazo (agir já, 
e sem maior planejamento) e o modelo dirigido e a mais longo prazo (a mudan-
ça cabe a certos reponsáveis ou a certas instituições, que as põem em prática no 
decorrer de um certo tempo). Mas nos dois casos não há “relação dialética entre 
o antigo e o novo. [...] O mundo antigo não dá à luz o mundo novo. [...] a Revo-
lução [...] recorre à dramaticidade do puro surgimento. [...] uma dramaticidade 
da instantaneidade” (Ozouf, 1988, p. 229). A instantaniedade da ação seria assim 
o traço constante. Mesmo se situada no futuro, e ainda que se estendendo por um 
período de tempo (mas então, há que pensá-la como uma sucessão de atos “instan-
tâneos”), a ação revolucionária implicará sempre uma “compressão” do tempo. 
18 A propósito da cultura revolucionária da violência, Patrice Gueniffey insiste, no 
plano da história da Revolução, sobre o papel de Marat que, desde o primeiro 
número do L’ami du Peuple (setembro de 1789), propõe uma “purificação” radical 
(ver Gueniffey, 2000, pp. 69-70). Um aspecto importante a considerar, ao qual 
voltarei, é o das relações entre o terrorismo “de cima” e o terrorismo “de baixo” 
(parafraseando expressões utilizadas por Nicolas Werth). A leitura dos historiado-
res nos mostra o quanto “as massas” transgridem os limites da violência, tanto no 
sentido de que esta toma formas inutilmente brutais, como no de que ela acaba 
ameaçando as instituições representativas e a democracia. Assunto que merece re-
flexão. Ver a esse respeito principalmente “Journées Révolutionnaires”, de Denis 
Richet (2007, Évenements, pp. 205 e ss.).
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“ética”, ela vai contra o próprio conceito de ética). A dificulda-
de é que a idéia de “direitos do homem”, central à revolução, 
incluindo o jacobinismo, institui um certo número de exigên-
cias políticas e, em certo sentido, também éticas, que vão na 
direção contrária: o da proteção dos indivíduos diante de vio-
lências do poder. As duas tendências podem se conciliar através 
de uma alternativa (no sentido da composição de um todo): os 
direitos do homem para os bons cidadãos, a virtude-violência 
para todos os refratários, inimigos da república. Porém essa 
solução não é evidentemente satisfatória (particulariza-se o 
que é universal “em si e para si”), e, praticamente, com a mul-
tiplicação do número de inimigos, é inevitável que se passe 
da alternativa à contradição19. Esta será a clássica contradição 
revolucionária: suspende-se a liberdade em nome da liberda-
de, institui-se o “pára-dialético” “despotismo da liberdade”20. 
“Em tais tempos [extraordinários], quem poderia duvidar de 
que a nação não possa suspender por um tempo a liberdade 
natural dos cidadãos de sair do reino?” se pergunta o mem-
bro da Convenção, Barère (apud Ozouf, 2007a, pp. 262-263). 
“A pátria desperta, a salvação do povo torna-se a lei suprema. 
Diante dela, os direitos do homens se submetem (s’abaissent) 
respeitosamente” (Ozouf, 2007a, pp. 263).

c) Marxismo e jacobinismo – Como veremos, a herança 
da “filosofia da revolução francesa” recolhida pela política pré-

19 Poder-se-ia pensar que a própria idéia dos Direitos do Homem serve ao discurso 
terrorista. Isso ocorre, em alguma medida, no que se refere à idéia de “Humanida-
de”. Ver o uso do termo nos discursos de Robespierre de 1793/1794. (Cf. a série 
final dos discursos de Robespierre, in Ouvres, tome X, editado por Marc Bouloi-
seau e Albert Soboul, Paris, Phénix Éditions, 2000.) Mas, em geral, os direitos do 
homem aparecem numa relação tensa para com a violência. Os atores têm cons-
ciência da contradição e tentam resolvê-la por meio de fórmulas do tipo das que 
indico em seguida. Sobre a “suspensão” dos direitos do homem pelo Terror, ver 
principalmente “Gouvernement Révolutionnaire”, de F. Furet (2007b, 239 e ss.).
20 Conhecem-se as palavras de Marat: “É pela violência que se deve estabelecer a liber-
dade, e chegou o momento de organizar momentaneamente o despotismo da liber-
dade para esmagar o despotismo dos reis”, citado por Denis Richet (2007, p. 156).
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totalitária e totalitária, tem alguma coisa a ver com a “liberda-
de dos antigos” (no sentido de Benjamin Constant), que ser-
viu de modelo ao jacobinismo, e a boa parte da Revolução. De 
forma mais nítida, ela herdará dos jacobinos o voluntarismo e 
a ditadura terrorista. Como já observei, este legado se transmi-
te ao bolchevismo e depois ao totalitarismo stalinista, de certo 
modo, apesar do marxismo, mais do que através dele. Sem 
dúvida, Marx apreciava muito Blanqui, herdeiro da tradição 
babouvista. E Marx e Engels se abstiveram de fazer uma verda-
deira crítica do terror 21. Além do fato de que a violência, sob 
a forma da ditadura do proletariado, está presente no ideário 
dos dois fundadores do chamado “socialismo científico”. Mas, 
se Marx e Engels são pouco conscientes da significação histó-
rico-universal negativa do terror, eles não o apreciam positiva-
mente22. E entre o terror robespierrista e a ditadura do prole-
tariado vai uma grande distância. Além do que, o modelo da 
cidade antiga é arcaico demais para os dois fundadores, e lhes 
é estranho. A acrescentar que o estilo “marxista” do Manifesto 
Comunista tem pouco a ver com o jacobinismo23.

Progresso, economia política, ideologia alemã e marxismo
Introduzamos, agora, o que ficou de fora, até aqui, algumas 
das alternativas da filosofia do século XVIII ao rousseaunis-

21 Sobre esse ponto, remeto ao que escrevi em A esquerda difícil (2007, pp. 232 e ss.) 
e a Hal Draper (1996-1990, principalmente no terceiro volume). Ver indicações 
mais precisas, no meu ensaio “Sobre a política de Marx” (2007, pp. 43-44, nº 20).
22 Ver a respeito os textos de Engels citados no meu livro A esquerda difícil (2007, 
pp. 235-236).
23 Com essas considerações, não quero dizer que o marxismo não sustentou a idéia 
de violência e de ditadura. Como veremos, a violência neojacobina vai como que 
se investir na idéia de “ditadura do proletariado”. Uma violência pré-marxista vai se  
inscrever na violência marxista, se podemos dizer assim. Quero dizer apenas que 
os pré-totalitários e totalitários encontraram no jacobinismo um modelo que lhes 
convinha mais do que aquilo que, sob esse aspecto, poderiam tirar do marxismo. 
Sobre o tema das relações marxismo/totalitarismo, que exploro aqui só em parte, 
ver a introdução geral, ao vol. III, do meu livro Marx: lógica e política, investigações 
para uma reconstitutição do sentido da dialética (2002). E, também, o ensaio final de A 
esquerda difícil (2007). 
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mo. Essas alternativas se transmitirão ao pré-totalitarismo 
e ao totalitarismo, não apesar de Marx, mas, de um modo 
muito mais marcado, através dele, sem prejuízo de distor-
ções posteriores.

Um esquema clássico que tem força e justificação é o 
que distingue, no século XVIII e início do XIX, as filoso-
fias que promovem o direito do homem, e as filosofias que, 
pelo contrário, têm como conceito fundamental a noção 
de “interesse” (ou de “egoísmo”). As primeiras represen-
tam precisamente a tradição rousseauísta, mesmo se, para 
alguns, Rousseau teria tido uma concepção artificialista 
demais da sociedade para que se pudesse falar dele como 
de um “filósofo dos direitos do homem”24. Do outro lado, 
estão as teorias que, de uma forma não suficientemente 
precisa, sem dúvida, foram chamadas de “utilitaristas” por 
Élie Halévy na sua clássica (e pouco lida) suma A formação 
do radicalismo filosófico (1995)25. A filosofia do interesse é fre-
qüentemente associada à economia política, o que tem justi-
ficação. Só que aparece aí uma dificuldade. Há pensadores, 
ligados de algum modo à economia política e que, entre-
tanto, são adversários da teoria dos interesses e do egoísmo. 
Esse é particularmente o caso dos teóricos do progresso (a 
observar que eles se vinculam mais à Fisiocracia do que à 
economia clássica “inglesa”). De minha parte, tomarei como 
“outros” do rousseauísmo, por um lado, precisamente os 
filósofos do progresso, e por outro, a chamada filosofia da 
“economia política”, mas entendida em forma mais precisa 

24 Ver a respeito o velho livro de Vincent Marcaggi, Les origines de la Déclaration 
des Droits de l’Homme de 1789 (1904). Mas a idéia de um “artificialismo” radical de 
Rousseau, como também, aliás, a de um “naturalismo” radical das declarações 
dos Direitos do Homem são muito discutíveis. Para o primeiro ponto, ver Victor 
Goldschmidt (1983). Para o segundo, ver Raynaud, 1988.
25 A primeira edição deste livro é de 1901 e foi lida principalmente no mundo anglo-
saxão, através de uma tradução feita em 1928. Para a crítica do emprego do termo 
“utilitarismo” no livro de Halévy, e também para uma crítica geral desse grande li-
vro, ver o pósfácio de Jean-Pierre Dupuy ao primeiro volume da nova edição.
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como filosofia do egoísmo e do interesse. Trabalharei assim, 
globalmente, com um esquema tripartido. Mas será preciso 
introduzir também o idealismo alemão, que, como se sabe, 
é da virada do século.

 O impacto da filosofia do progresso, da filosofia “da 
economia política”, e do idealismo alemão, chegará ao 
pré-totalitaritarismo e ao totalitarismo através do marxis-
mo, mesmo se num processo de relativa e, depois, radical 
transfiguração. Para simplificar a exposição, o meu ponto 
de partida será o marxismo. Irei considerar três pontos, que 
não coincidem perfeitamente com as três fontes assinaladas 
(duas do século XVIII mais o idealismo alemão), porque 
elas se entrecruzam: a idéia de progresso; o que eu chama-
ria de antitranscendentalismo; e a idéia de determinismos 
(prefiro o plural), ou de “leis” – deve-se empregar por ora 
as aspas – da história. 

a) Progresso – Apesar de todas as diferenças, Marx é um 
aufklärer, no sentido de que ele acredita no progresso, e que 
a idéia de progresso e o tema prometeano da dominação 
da natureza são da maior importância no seu pensamento 
(bem entendido, no do Marx da maturidade; o dos Manus-
critos de 44 é, aproximadamente, schilleriano). Como vere-
mos, esse aspecto é essencial para pensar o que vem depois. 
Se a convergência em relação às filosofias clássicas do pro-
gresso é indiscutível, há, claro, também diferenças impor-
tantes. Esquematizando essas diferenças, diria o seguinte. 
Se os teóricos do progresso em geral não foram estranhos 
à idéia de regressões, limitadas no tempo ou no espaço, e 
muito menos à idéia de resistências e obstáculos ao progres-
so, em Marx, pode-se dizer que, principalmente devido ao 
peso do idealismo alemão26, a idéia de progresso se apre-

26 O lado negativo da história pode ser pensado também a partir dos economis-
tas. Historicamente, isto se sustenta; ver a leitura pessimista dos economistas no 
primeiro manuscrito de 44. Mais interessante, é a oposição, dentro da economia, 
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senta “afetada” de negação. Progresso, mas com sacrifícios 
para alguns ou muitos. De certo modo, nenhum indivíduo 
progride. Mas, por “contraditório” que seja o processo, o 
percurso é globalmente de progresso (e aqui se vê como 
Marx, ao mesmo tempo, se aproxima e se separa de Rous-
seau; de um certo modo, ele inverte a contradição rous-
seauista: é a linha do progresso que sai, afinal, vitoriosa). 
Além disso, se o progresso é pensado de uma forma aberta, 
no plano social (pois ele não é apenas técnico-científico) 
ele tem um ponto de chegada, que é, ao mesmo tempo, 
um ponto de partida: o comunismo. Impacto da tradição 
utópica apesar do antiutopismo marcado de Marx, e da sua 
recusa em “pôr” logicamente, o objetivo final? Peso da esca-
tologia judeu-cristã, como se disse muitas vezes? Influência 
ainda uma vez do idealismo alemão, na figura de Hegel: o 
fim da história hegeliano, que se daria no presente, trans-
formando-se em fim da “pré-história”, a ocorrer no futuro? 
De qualquer forma, se o curso do progresso é em si mes-
mo aberto, ele tem um estágio quase-final na figura de uma 
sociedade transparente.

b) “Antitranscendentalismo” – A incorporação, crítica 
embora, da economia política clássica pelo marxismo se tor-
nou uma verdade de senso comum, sobre a qual se refletiu 
pouco. De fato, se é verdade que, no pensamento do século 
XVIII, houve pensadores críticos que, ao mesmo tempo esti-
veram direta ou indiretamente ligados à nascente ciência 
econômica, os pensadores e homens políticos mais radicais, 
em geral a viam com desconfiança. A crítica da economia 
política marxista significa, no fundo, uma interiorização, 
por parte de um pensador muito radical, de alguma coisa 

entre uma tendência progressista otimista, e um discurso que põe em evidência 
possibilidades/necessidade de crise ou de impasse. Ver a respeito o livro referido 
de Éli Halévy (1995, principalmente o parágrafo sobre Malthus, vol. II, cap. II, 
parágrafo II, pp. 91 e ss.).
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do universo da filosofia do interesse e do egoísmo (e, sem 
dúvida, também do empirismo, como “momento”, no pla-
no epistemológico). Ora, o que caracterizou essa filosofia 
– que foi chamada, num uso excessivamente amplo do ter-
mo, de “utilitarismo” – foi, entre outras coisas, a sua recusa 
dos direitos do homem. Não posso, aqui, desenvolver esse 
tema, que nos remete, em primeiro lugar, a Bentham. De 
fato, a economia política introduz, de algum modo, um 
pensamento da imanência, estranho a uma fundamentação 
transcendental. Entretanto, ela contém uma dimensão “ver-
tical”, isto é, um núcleo conceitual em que se opera uma 
fundamentação: a teoria do valor-trabalho. Marx reelabora 
essa teoria, do que resulta uma espécie de “fundamentação 
negativa” do capitalismo (uma “ilegitimação” dele); ou mais 
precisamente, um procedimento teórico que não apenas 
reconstrói o “mecanismo” de produção da mais-valia, mas, 
para além disso, revela como o modo de produção capitalis-
ta vai contra o seu próprio sistema de valores. Esse é o sen-
tido do tema, fundamental ao Capital e aos Grundrisse, da 
“interversão das relações de apropriação”27. Porém, embora 
lhe dando um lugar privilegiado, Marx ilumina muito mais 
a dimensão propriamente econômica desse tema (mesmo se 
crítico-econômica) do que as suas implicações mais gerais. 
A tradição, por sua vez, o obliterou totalmente. Assim – e 
é isso que quero ressaltar aqui –, do impacto da economia 
política brotou uma concepção que se poderia chamar de 
imanentista da história – evito aqui o termo “historicista”, 
muito ambíguo –, ou, se se quiser, radicalmente antitrans-
cendentalista. Houve quem tentasse, numa direção dife-
rente da de Marx, extrair uma fundamentação negativa do 
sistema a partir da economia política. Foi esse o sentido do 
trabalho dos críticos pré-marxistas da economia política – 

27 Ver, a respeito, meus livros sobre Marx, por exemplo, Marx: lógica e política, inves-
tigações para uma reconstituição do sentido da dialética (1983, vol I).
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Thomas Hodgskin é o mais conhecido deles (Proudhon irá 
também seguir esse caminho) – os quais, a partir de Smith 
e de Ricardo, criticaram a produção capitalista, aceitando, 
entretanto, a circulação simples. Marx mostra também a 
contradição entre esses dois elementos, mas supõe uma pas-
sagem necessária de um ao outro, e confia à história a tarefa 
de destruí-los a ambos.

c) Determinismo – O terceiro aspecto a considerar é o 
do determinismo, ou dos determinismos, na consideração 
da história global. Aqui é preciso ser prudente, porque falo 
de Marx, e não dos herdeiros legítimos ou ilegítimos, que 
introduziram considerável rigidez nos esquemas iniciais. 
Principalmente através do impacto do idealismo alemão28, 
Marx pensa uma história marcada por determinações gerais. 
Talvez a maneira menos superficial de pensar a passagem de 
Hegel a Marx, a esse respeito, seria partir da idéia hegeliana 
da história como “apresentação da liberdade”29. (A expres-
são tem a vantagem de não excluir a priori as descontinuida-
des, e de não introduzir uma excessiva carga “expressiva”, 
como a que contém, por exemplo, a idéia de “espírito de 
um povo”. A referência ao capital como “universal con-
creto”, análogo ao espírito, é sólida, mas não se refere ao 
conceito geral de história.) A história como apresentação 
da liberdade vai dar lugar a uma história como sucessão de 
modos de produção. Trata-se de uma lei da história? Sim e 
não. No que poderíamos considerar como os melhores tex-
tos de Marx (Grundrisse, principalmente), se existem “leis”, 

28 Outro elemento talvez determinante é o saint-simonismo. Num livro impor-
tante, Condorcet, raison et politique (1988), K. M. Baker tenta mostrar que há uma 
descontinuidade entre Condorcet (e também Turgot) e o saint-simonismo. Só no 
último, teríamos, propriamente, leis da história, já que, em Condorcet, a história 
seria, antes, uma espécie de meio em que operam a razão e a “arte social”. O 
saint-simonismo é um dos caminhos pelos quais o romantismo entra, direta ou 
indiretamente, nessa gênese. O outro é o idealismo alemão.
29 Simplifico. Hegel diz que a história é a apresentação do conceito de liberdade.
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elas são interiores a cada modo de produção. Estes, numa 
sucessão que é descontínua (no limite, com “transições”, 
onde impera um regime de não-necessidade) são objeto de 
alguma coisa não mais forte do que um “esquema” geral 
da história. Em outros textos – o citado prefácio à Crítica 
da economia política, por exemplo, mas há pior – o esquema 
envereda mais para uma espécie de determinismo global. 
Mas a sucessão dos modos de produção é apenas uma das 
formas marxistas de “organizar” a história. Sobrepondo-se 
a ela, passando do plano de inércia dos “suportes” ao das 
ações dos “agentes”, a história é também, segundo a fórmu-
la famosa do Manifesto – fórmula muito aproximativa – a 
história das lutas de classe. Sobre estas, é o próprio Marx 
quem observa, pondo as coisas no seu devido lugar, que, 
como tais, essas lutas só têm lugar em uma época histórica 
(para salvar a fórmula do Manifesto seria preciso generalizar 
muito mais a natureza dos grupos em luta). Quanto à gêne-
se do tema das lutas de classes, Marx reconhece uma dívida 
para com os historiadores (Augustin Thierry e Guizot) e, 
também, para com os economistas (quanto à “anatomia” 
das classes)30. 

Mas se, a rigor, o determinismo propriamente dito 
se situa assim, para Marx, não na história global mas em 
cada modo, e em forma muito mais perfeita, no interior do 
modo de produção capitalista (e seja sempre um determi-
nismo negativo, o que conduz à morte do modo), não foi 
esse “legalismo” moderado que a posteridade marxista her-
dou. Além de um viés fortemente antitranscendental, ficou 

30 Ver Marx-Engels (1990, vol. 28, “Carta a Joseph Weydermeyer”, 5 de março de 
1852, pp. 507-508). Na continuação, ele diz que a sua contribuição foi a de mos-
trar que as classes estão ligadas a fases determinadas do desenvolvimento histórico 
da produção (o que é verdade), que a luta de classes conduz necessariamente à 
ditatura do proletariado (o que é mais do que duvidoso) e que esta conduz a uma 
sociedade sem classes (resultado final, diríamos, possivel, se não o interpretarmos 
como equivalente de uma sociedade “transparente”, mas que, não poderia nascer, 
hoje sabemos bem por que, de uma “ditadura do proletariado”).
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principalmente o esquema (e mais do que o “esquema”) 
histórico de progresso “contraditório” preenchido pela 
sucessão dos modos de produção e pela luta de “classes”, 
o capitalismo ocupando, como vimos, o lugar do “último 
modo de exploração”. 

Bolchevismo
O bolchevismo tem certamente uma gênese complexa, que 
só irei explorar parcialmente, pois não tratarei do populis-
mo russo31, que pesou, tanto no plano da organização como 
num plano mais geral (conhece-se a influência que teve 
sobre Lenin o romance de Tchernichevski Que fazer, título 
que, como se sabe, Lenin reutilizaria). Um problema pré-
vio é o de saber se o bolchevismo é um totalitarismo. Acho 
que o melhor é considerá-lo como um “pré-totalitarismo”, 
entendido em sentido forte, que indica mais do que um 
simples antecedente32.

31 Sob certos aspectos, a influência populista e a influência jacobina se sobredeter-
minam, aparentemente, no bolchevismo. Para o populismo, ver o livro de Franco 
Venturi (1972). Em várias passagens, Venturi mostra certas influências jacobinas 
sobre movimentos e figuras do populismo russo, mas contrabalançando-as com ou-
tras influências que o autor considera, em geral, como propriamente russas. Ver 
também o livro já citado de Alain Besançon que privilegia o peso de uma leitura ro-
mântica do idealismo alemão, na formação do populismo russo. Sobre a marca do 
populismo no leninismo, escreve Robert Service: “Lenin pretendia que ele estava 
simplesmente aplicando princípios marxistas às circunstâncias em desenvolvimen-
to na Rússia; mas os seus críticos repetiam que a sua propensão para a ditadura e o 
terror trazia a marca do terrorismo agrário russo” (1997, pp. 152 e ss.).
32 É essencial distinguir bolchevismo de stalinismo, apesar do que há de contínuo 
entre um e outro. Eis alguns dados sobre o fechamento gradual do regime, que 
mostram a continuidade, mas também certa descontinuidade entre o interregno 
bolchevista e o stalinismo. Os sovietes funcionam com alguma liberdade só até ju-
nho de 1918. Os jornais socialistas de oposição não duram muito mais do que isso. 
Os campos existem desde 1918-1919. Em 1918, e depois em 1920-1921, há greves 
importantes, reprimidas violentamente pelo regime. Vem em seguida a NEP, que 
não seria incompatível com um totalitarismo de direita, mas que representa uma 
limitação para um totalitarismo de esquerda. Porém se é válido, creio eu, carac-
terizar o bolchevismo (“apenas”) como pré-totalitário, pelo menos no sentido de 
que ele prepara o “verdadeiro” totalitarismo dos grandes campos de trabalho e do 
genocídio, não se deve esquecer de que ele foi terrorista, e numa escala que, de 
um ponto de vista abstratamente quantitativo, não fica longe do “grande terror” 
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O bolchevismo reivindica desde cedo a herança jacobi-
na. Na realidade, a primeira discussão em torno do bolche-
vismo tem como uma das referências principais a questão 
da significação do jacobinismo33. Já no Que fazer? (1902), 
Lenin se refere brevemente ao jacobinismo, dizendo aliás 
que foi Plekhanov quem fez a primeira referência a ele, no 
contexto da discussão política do momento. Mas é em Um 
passo à frente, dois atrás (1904) que se tem a reivindicação 
plena (de uma certa vertente) do jacobinismo: 

“O jacobino ligado indissoluvelmente à organização do 
proletariado, consciente do seus interesses de classe, é 
exatamente o social-democrata revolucionário. O girondino 
[...] que teme a ditadura do proletariado, que sonha com o 
valor absoluto das reivindicações democráticas é exatamente 
o oportunista” (Lenin, 1966, vol. 7, p. 401).

Rosa Luxemburgo critica esse texto no seu artigo 
“Questões de organização da social-democracia russa”. Mas 
foi o jovem Trotsky quem fez a crítica mais desenvolvida do 
jacobinismo leninista, no muito importante e pouco conhe-
cido Nossas tarefas políticas (1904). Para Trotsky, a analogia 
é falsa:

stalinista dos anos 1937-1938. Sobre repressão e terror sob o bolchevismo e o stali-
nismo, ver Nicolas Werth (1997). Há tradução em português.
33 Seria importante insistir, o que já poderia ter sido dito anteriormente, que a 
“folie meurtrière” não é o único aspecto do jacobinismo (mesmo se, como fiz 
aqui – já que se trata de analisar a pós-história bolchevique do jacobinismo –, 
privilegia-se o período 1793-1794). O jacobinismo tem também – o que, eviden-
temente, não excusa o Terror – outros traços que merecem ser lembrados (eles 
foram sepultados, observa um historiador, pela crítica conjunta dos marxistas e da 
direita): uma posição pró-sufrágio universal masculino, a exigência do imposto de 
renda progressivo, algo como um programa de “seguridade social” etc. Dir-se-ia, 
paradoxalmente, que alguma coisa do programa político e econômico do jacobi-
nismo seria realizada no século XX pela social-democracia. A esse respeito, ver 
o livro de Jean-Pierre Gross (2000), indulgente demais para com o jacobinismo, 
provavelmente, mas interessante pelos dados que apresenta. 
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“[...] a social-democracia está pelo menos tão afastada do 
jacobinismo como está do reformismo, Robespierre, pelo 
menos, está tão afastado de Babel quanto o está Jaurès. 
[...] O jacobinismo é o apogeu na tensão da energia 
revolucionária [...] o máximo de radicalismo que podia 
produzir a sociedade burguesa, não pelo desenvolvimento 
das suas contradições internas, mas recalcando-as e 
asfixiando-as; em teoria, apelo ao direito do homem 
abstrato e do cidadão abstrato, na prática, a guilhotina [...] 
O método deles era guilhotinar os menores desvios, o nosso 
ultrapassar teórica e politicamente as divergências. Eles 
cortavam cabeças, nós insuflamos a consciência de classe” 
(Trotsky, 1970, pp. 184-187). 

O que Lenin e, depois, o leninismo extraem do jaco-
binismo? Três ou quatro coisas. Em primeiro lugar, desde 
cedo, a ausência de escrúpulos na concepção da violên-
cia, o que daria mais tarde, no uso e na justificação do 
terror. Em segundo lugar, um certo modelo centraliza-
do de organização, quaisquer que sejam as diferenças, 
muito grandes, entre o clube dos jacobinos e o partido 
leninista. Michelet falou em “máquina política” e “unida-
de mecânica”, a propósito da organização e da atividade 
jacobina: 

“Na falta de uma associação natural que desse à Revolução 
a unidade viva, era necessária uma associação artificial, uma 
liga, uma conjuração que lhe desse pelo menos uma espécie 
de unidade mecânica. Uma máquina política era necessária, 
com uma grande força de ação, uma poderosa alavanca de 
energia”34. 

34 Jules Michelet, Histoire de la Révolution Française, édition établie et annottée par 
Gérard Walter, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2 volumes, vol II, Livre IX, 
cap. 3, p. 35 (apud Furet, 2007c, p. 248).
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Ora, como se sabe, Lenin pensa a organização partidá-
ria a partir da máquina (o que significa, pensa-a a partir da 
racionalidade capitalista)35. E em Um passo à frente, dois atrás, 
diz que os operários se ajustam bem à disciplina em que 
implica a idéia bolchevista de organização, porque estão 
acostumados com a disciplina da fábrica36. O que provocou 
uma crítica acerba de Rosa Luxemburgo: 

“se [Lenin] glorifica a ação educadora da fábrica, que habitua 
o proletariado à ‘disciplina e à organização’, tudo isso trai uma 
vez mais a sua concepção mecânica demais da organização 
socialista. A ‘disciplina’ que Lenin tem em vista é inculcada 
no proletariado não só pela fábrica, mas também pela caserna 
e pela burocracia moderna, em resumo, pelo mecanismo 
global do Estado burguês centralizado. É abusar das palavras 
e de si mesmo designar pelo mesmo termo, ‘disciplina’, 
duas noções tão diferentes [...] ausência de pensamento 
[...] executando movimentos mecânicos e [...] coordenação 
voluntária de atos conscientes [...]” (1970, pp. 213-214)37. 

35  “Um círculo que ainda não trabalhou [...] poderia começar não como um ar-
tesão isolado na sua pequena oficina [...] mas como o colaborador de uma vasta 
empresa [...] quanto mais perfeito será o trabalho de cada engrenagem (rouage), 
maior será o número de trabalhadores parcelados atuando na obra comum [...].” 
(Lenin, 1965, vol. 5, p. 520). O texto é transcrito e comentado por Trotsky (1970, 
p. 138). Traduzi a partir das duas versões.
36 “Esta fábrica que, para alguns parece um espantalho não é outra coisa, senão 
precisamente a forma superior da cooperação capitalista, que reuniu, disciplinou 
o proletariado, ensinou-lhe a organização [...] o marxismo, ideologia do proleta-
riado educado pelo capitalismo [...] ensinou [...] aos intelectuais inconstantes a 
diferença entre o lado explorador da fábrica (disciplina baseada no medo de mor-
rer de fome) e o seu lado organizador (disciplina baseada no trabalho em comum 
resultante de uma técnica altamente desenvolvida). A disciplina e a organização 
que o intelectual burguês tem tanta dificuldade em adquirir são assimiladas muito 
facilmente pelo proletariado, graças precisamente a esta “escola” da fábrica” (Le-
nin, 1966, vol. 7, pp. 409-410).
37 Vide, também, Luxemburg (1983, pp. 430-431). Para a crítica de Lenin por 
Trotsky, sobre essa questão, ver Luxemburg, 1983, pp. 157-159. Rosa Luxemburgo 
volta à crítica do bolchevismo (crítica que não exclui uma atitude de certo respei-
to, em 1917/1918) no seu artigo “Sobre a Revolução Russa”, do segundo semestre 
de 1918. Ver Rosa Luxemburg (1990, vol. 4, principalmente, pp. 362e ss.).
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Um terceiro aspecto é o ideal da “liberdade dos antigos”. 
Sem dúvida, ao contrário dos jacobinos, os bolcheviques, aqui 
como bons marxistas, não praticaram o culto da cidade anti-
ga. Nem o poder bolchevique foi comparável ao da cidade 
antiga. Mas existe alguma coisa pelo menos aparentada com 
o ideal antigo de “liberdade” que subsiste no bolchevismo. 
O bolchevismo desenvolve a idéia de que a verdadeira liber-
dade está não no gozo individual dos bens nem no exercício 
privado da atividade intelectual, mas na participação no tra-
balho político coletivo38, ideal que evidentemente, deve ser 
entendido no contexto de um regime que, desde o início, se 
revelou autoritário. Mas há duas coisas a assinalar aqui. Em 
primeiro lugar, a sobrevivência de alguma democracia inter-
na (sem dúvida, cada vez mais restrita às instâncias dirigen-
tes) no interior do partido, até a sua “stalinização”. A liberda-
de consistia em participar das decisões do partido (o que, de 
fato, só era possível para alguns, cada vez menos numerosos). 
Outro aspecto, mais ideológico, aparece no tipo de justifica-
ção do poder “soviético” que dá Lenin (ver A revolução prole-
tária e o renegado Kautsky), enquanto o bolchevismo reivin-
dica ainda uma legitimidade democrática: os trabalhadores 
seriam mais livres na Rússia soviética do que no ocidente, 
porque teriam maiores possibilidades de influenciar as deci-
sões do Estado (mesmo em 1918, diga-se de passagem, isso já 
era bastante duvidoso)39. Na realidade, além de ser marcado 
pelo jacobinismo, o bolchevismo tinha como quadro político 
a “ditadura do proletariado”, construção de origem marxista. 
Mas, sendo assim, fez parte dos ideais do bolchevismo nos 
primeiros tempos – por muito que esse ideal tenha sido con-

38 Para evitar malentendidos, observo, desde já, que não se trata de minha parte de 
afirmar que nada poderia restar do ideal da “liberdade dos antigos” (pelo menos 
se considerado a partir de Atenas, e não de Esparta como na conceituação de 
Constant). O que é criticável é a transposição unilateral desse ideal, e o sacrifício 
da “liberdade dos modernos”. Volto a esse ponto mais adiante.
39 Sobre esse argumento, e em geral, o debate Kautsky/Lenin, ver o meu texto “Kautsky 
e a crítica do bolchevismo: bolchevismo e poder burocrático” (2007, pp. 97 e ss.).
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trariado por uma prática arqui-repressiva. contra toda oposi-
ção, inclusive no interior do proletariado – o de promover, 
de algum modo, certo tipo de “democracia”, nos limites e em 
benefício daquela classe40. Isto, a rigor, não conduziria nem 
à liberdade dos antigos nem à dos modernos, e, entretanto, 
veio a convergir, em alguma medida – dada a dupla linha-
gem do bolchevismo – com o ideal antigo da liberdade cívica, 
transfigurada em “civismo proletário”. Temos, assim, no bol-
chevismo, uma retomada parcial do ideário jacobino: alguma 
coisa da liberdade dos antigos, violência, terror, organização 
“mecânica”, e também voluntarismo, ao qual voltarei. 

Esses traços, que são mais ou menos estranhos ao mar-
xismo, vão se fundir com os temas, idéias e modelos de ação, 
que o marxismo vai transmitir. Essa fusão poderia ser resumi-
da, ou simbolizada, pelo encontro da violência e do volunta-
rismo jacobino – com o que é, mais ou menos, o seu oposto, 
o progresso. Progresso dos modernos e jacobinismo é, um 
pouco, a matriz original do bolchevismo. Longe de se anular, 
essa mistura de neojacobinismo com a filosofia do progresso 
– hesito em citar nomes do lado dos filósofos do progresso, 
porque, como personalidades, eles estão tão longe do bol-
chevismo, que a comparação seria chocante –, é literalmente 
explosiva. Porém, a fusão não fica apenas nisso. O legado do 
jacobinismo vai encontrar uma filosofia da história que aco-
lhe os determinismos; e agora as “linhas de determinismo” 
e os “esquemas da história” se cristalizam propriamente em 
“leis”. O voluntarismo jacobino se transfigura quando entra 
em contato com a versão leninista da idéia marxista de histó-

40 Esse ideal não se efetiva, dado o caráter geral da prática bolchevique, mas ele 
não era inteiramente fictício, como viria a ser na época stalinista. Ele aparece, de 
certo modo, por exemplo, algum tempo antes da ruptura (muito tardia) de Lenin 
com Stalin, em 1923, quando o primeiro se empenha, sem resultado, aliás, em 
ampliar a participação de operários (não oposicionistas, é claro) nas instâncias di-
rigentes do partido. Sobre o caráter geral da prática leninista, ver, além dos textos 
de Nicolas Werth, o grande livro de Orlando Figes, A people’s tragedy, the Russian 
revolution 1891-1924 (1996). Há tradução em português. 
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ria. Não que ele desapareça. O paradoxo é que ele se radica-
liza, ao coexistir com uma história determinada por leis que 
se supõem análogas às que regem o mundo natural. Progres-
so, determinismo, voluntarismo. O bolchevismo será por um 
lado aufklärer, por outro efetuará uma estranha (mas não iné-
dita) combinação de necessidade histórica e voluntarismo. 
Para ver o quanto o bolchevismo era aufklärer, cito alguém 
que aderiu tarde a ele, mas que foi o seu mais brilhante 
representante, Trotsky. Há um texto célebre de Literatura e 
revolução que nos dá uma idéia da verdadeira embriaguez de 
progresso que afetava a consciência e o projeto deste – para 
o melhor como para o pior – grande revolucionário. As fór-
mulas, no seu excesso, tem alguma coisa de grotesco, e foram 
objeto de críticas irônicas por parte de alguns. Acho que se 
justifica uma longa citação: 

“O homem realizará o seu propósito de controlar os seus 
próprios sentimentos, de elevar seus instintos à altura da sua 
consciência... de elevar a si próprio a um novo nível, de criar 
um tipo social-biológico mais alto, se, se quiser, um super-
homem. [...] A construção social e a auto-educação psicofísica 
se tornarão dois aspectos de um mesmo e único processo. 
Todas as artes [...] darão uma forma bela a este processo. 
[...] a concha em que estarão envoltas a construção cultural 
e a auto-educação do homem comunista desenvolverá, 
até o ponto mais alto, todos os elementos vitais da arte 
contemporânea. O homem se tornará desmesuradamente 
mais forte, mais sábio, mais sutil [...] As formas da vida se 
tornarão dinamicamente dramáticas. O tipo humano médio 
se elevará às alturas de um Aristóteles, de um Goethe ou de 
um Marx. E por sobre essa aresta novos picos se elevarão”41. 

41 Trotsky, L. Literature et Révolution. Tradução francesa de Pierre Frank, Claude 
Ligny e Jean-Jaques Marie. Paris: Les Editions de la Passion, 2000, p. 145 (apud 
Knei-Paz, 1978, p. 574  – traduzi a partir da versão inglesa transcrita pelo autor).
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Pergunto-me se os discursos mais otimistas dos filóso-
fos dos progressos chegaram até uma tal idealização extre-
ma do homem do futuro, que faz deste, literalmente, um 
“super-homem”. 

A combinação marxismo/jacobinismo, sobredetermi-
na, por outro lado, a recusa de uma instância ético-política 
transcendental: o jacobinismo tem como referência os direi-
tos do homem, mas estes são suspensos pelo caráter extra-
ordinário das circunstâncias; esse “antitranscendentalismo” 
das circunstâncias vem sobredeterminado, no bolchevismo, 
pelo imanentismo histórico que a filosofia antitranscenden-
tal dos economistas instilara no marxismo. O outro da ética 
de tolerância que a filosofia dos direitos do homem inspira-
va era a virtude – ética da antiética – que desembocava no 
terror. A virtude jacobina se transforma, no bolchevismo, 
em crença nas leis da história, e na inevitabilidade do comu-
nismo; como já indiquei, esta crença não exclui o volun-
tarismo, mas o alimenta. A fórmula engelsiana-leninista da 
liberdade como consciência da necessidade efetuaria a con-
ciliação. Só que essa tensão de opostos, que a fórmula pre-
tende unificar “dialeticamente” – na realidade, o mote, aliás 
não hegeliano, liquida a liberdade – nos remete a modelos 
de pensamento e ação estranhos ao racionalismo filosófico, 
e mais próprios à história do teológico-político. Volto a citar 
Trotsky. Acho que, de novo, se justifica uma longa citação. 
Trotsky estava consciente da polaridade que havia lá, mas 
a assumia plenamente. E as analogias teológico-políticas, 
como que reforçavam, para ele, a legitimidade da articula-
ção dos dois extremos: 

“O calvinismo, com a sua doutrina, moldada em aço, 
da predestinação era uma forma mística de abordagem 
da natureza causal do processo histórico. A burguesia 
ascendente sentia que as leis da história estavam do seu 
lado, e essa consciência tomou a forma da doutrina da 
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predestinação. A rejeição calvinista da liberdade da vontade 
não paralisava de forma alguma a energia revolucionária dos 
Independentes; pelo contrário, ela constituía o seu poderoso 
suporte. Os Independentes se sentiam como tendo sido eles 
próprios chamados a realizar uma grande tarefa histórica. 
Temos todo o direito de estabelecer uma analogia entre a 
doutrina da predestinação na revolução puritana e o papel do 
marxismo na revolução proletária. Nos dois casos, os grandes 
esforços investidos não se baseiam no capricho subjetivo, mas 
na lei de aço, causal, misticamente deformada, num caso, 
cientificamente fundada no outro”42. 

Assim, a “ciência” marxista encontra a predestinação 
calvinista (mesmo se na figura dos revolucionários ingle-
ses). O fanatismo laico se ajusta bem ao fanatismo religio-
so. Na realidade, além de uma ruptura desse imanentismo 
que bloqueia toda reflexão no plano dos valores, uma visão 
realmente laica da história exigiria não uma consciência da 
necessidade, mas uma análise das possibilidades de inter-
venção que se abrem, em cada conjuntura, no interior de 
um contexto histórico marcado por determinações e tam-
bém pela contingência. 

Ao analisar algumas das tendências teóricas que iriam 
ser decisivas para a constituição do marxismo, o qual por 
sua vez seria um “elemento” utilizado pelo totalitarismo, 
mencionei o idealismo alemão, mas não fiz referência à dia-
lética43. Claro que a dialética tem um lugar, e grande nessa 

42 Léon Trotsky, Où va l’Angleterre?, trad. franc. de Victor Serge, “em venda” na Li-
brairie de l’”Humanité”, s.d., p. 62 (apud Knei-Paz, 1978, p. 577). (Preferi traduzir 
a versão inglesa.) Knei-Paz observa que “o racionalismo que [Trotsky] herdara, e 
que ele partilhava com uma longa linhagem de revolucionários, tinha um elemen-
to de fanatismo” (Knei-Paz, 1978, p. 576).
43 Dir-se-á que, com exceção do que se pode ler no texto de Trotsky sobre o pro-
gresso, não fiz referência, também, à própria idéia do comunismo. Como se sabe, 
sob forma posta, a sua presença, em Marx, é problemática, por razões lógicas que 
expliquei alhures (ver, por exemplo, Fausto, 2007). Nos anos do bolchevismo, o 
comunismo está tematizado num texto célebre, escrito antes da tomada do poder, 
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constituição, mas me pareceu pensável omiti-la, mesmo por-
que seria longo demais e também difícil explicá-la aqui44. 
Porém, a partir do bolchevismo, isso se impõe. Não porque 
a dialética veio a ter, nele, um grande papel. Mas pelo con-
trário, porque uma pseudodialética veio como que ajustar 
as peças dessa máquina teórica compósita, que é o bolche-
vismo. Citarei um terceiro texto de Trotsky, onde uma pas-
sagem de oposto a oposto tenta justificar o injustificável. 
O exemplo é talvez muito pequeno e particular, mas a sua 
violência e fragilidade – visível a fortiori, depois de tudo o 
que aconteceu – dizem muito sobre o destino da dialética, 
no interior do discurso bolchevique. Trata-se de uma passa-
gem de Terrorismo e comunismo, livro ao qual voltarei, em que 
Trotsky tenta justificar um governo revolucionário de tipo 
hiper-autoritário, que poria em prática o terror e a militari-
zação do trabalho: 

“A verdade é que, em regime socialista, não haverá aparelho 
de coerção, não haverá Estado. O Estado se dissolverá na 
comuna de produção e de consumo. Entretanto, o caminho 
do socialismo passa pela tensão mais alta da estatização45. E 
é exatamente este período que atravessamos. Assim como 

e que, “não por acaso”, provavelmente, permaneceu inacabado, O Estado e a revo-
lução, de Lenin. Nele se encontra, entre outras coisas, uma descrição da “comuni-
dade” futura, fundada numa espécie de hábito da liberdade e da responsabilidade 
(mais repressão, por parte de “todo o povo”, contra os “parasitas” – raríssimos, é 
verdade – que insistirem em recusar a disciplina social). Na literatura pós-stalinis-
ta, e com o regime já no caminho da agonia, o comunismo terá um lugar explíci-
to, sob a forma de uma espécie de “milenarismo” para o dia seguinte (ou já para o 
dia de hoje): “[...] O comunismo, futuro radioso da humanidade. O comunismo 
traz ao homem a paz, o trabalho, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a feli-
cidade. [...] o trabalho, sob o comunismo, se torna verdadeiramente livre, criador, 
a primeira função natural do homem, a base do seu desenvolvimento harmonioso 
[...] [etc.]” (Afanassiev, Makarova e Minaïev, 1970, pp. 426-427). 
44 O leitor interessado pelo tema pode consultar os três volumes do meu Marx: 
lógica e política, investigações para uma reconstituição do sentido da dialética, (1983, vol.I; 
1987, vol.II; 2002, vol.III).
45 A tradução inglesa diz; “passa por um período de intensificação mais alta possi-
vel do principio do Estado”.
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um lampião, antes de se apagar, brilha com uma flama 
mais viva, o Estado, antes de desaparecer, reveste a forma 
da ditadura do proletariado, a forma mais impiedosa de 
governo que existe, um governo que envolve, de maneira 
autoritária, (impérieusement [fr.], authoritatively [ingl.]) a 
vida de todos os cidadãos. É essa bagatela, esse pequeno 
grau na história (bagatelle [...] petit degré dans l’Histoire [fr.]; 
insignificant little fact [ingl.]) que [...] o menchevismo não 
viu, e foi isto o que lhe fez tropeçar” (Trotsky, 1963, p. 254; 
1961, pp. 169-170). 

Vê-se, por esse texto, como um arremedo de dialética 
serve para ajustar as peças desse grande puzzle ideológico 
que é o bolchevismo. Aqui, o estado militar-bolchevique 
ganha seus títulos de legitimação a partir da idéia “dialéti-
ca” de que se passa de extremo a extremo... Que a realida-
de seja muitas vezes “tautológica” e “antidialética” (o estado 
militar = o estado militar, a democracia = democracia etc.) 
isso não passa pela cabeça de Trotsky. Para voltar à imagem, 
e se o lampião em vez de se apagar não só continuasse aceso 
mas pusesse fogo no mundo46?

Do pré-totalitarismo bolchevista ao totalitarismo stalinista47 
Do bolchevismo ao stalinismo, intensifica-se a “cristalização” 
do marxismo48. Em primeiro lugar, reafirma-se a idéia de 

46 A imagem do incêndio é da jornalista Simone Mateos, presente a uma exposição 
sobre as revoluções russas, que fiz na Universidade de São Paulo, em 2007. 
47 Vou considerar o stalinismo privilegiando principalmente o momento do final 
dos anos 1930, no fecho dos processos (mas não me limito a isto; nem as referên-
cias serão apenas russas). Sobre o tema, remeto também aos meus textos “Totalita-
rismo” e “O comunismo difícil” (2007). 
48 Dois exemplos, um tirado de um manual oficial de um regime satélite, outro da 
obra teórica do grande Chefe: “O marxismo-leninismo é a teoria revolucionária da 
classe operária fundada por Marx e Engels e desenvolvida por Lenin. [...] O mais 
importante nessa teoria é a fundamentação científica da missão histórico-mundial 
da classe operária [...]. A teoria marxista-leninista é em si completa (geschlossen) 
e harmônica, ela dá aos homens uma visão do mundo (Weltanschauung), que tor-
na incompatível toda superstição, toda reação, toda defesa da escravidão capita-
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uma história determinada por leis49. Mas ao mesmo tempo, 
o outro pólo, o voluntarismo, tomará uma latitude quase 
infinita. A tensão necessidade/liberdade, já presente no 
bolchevismo, chega ao seu máximo. A atividade militante 
pode aparecer assim como uma ação compulsiva que realiza 
a necessidade, ou, antes, que é o seu sintoma, como na éti-
ca puritana, na qual Weber enxergou uma das matrizes da 
prática capitalista. 

A ação se inscreve no conhecimento das “leis” da his-
tória, que o “socialismo científico” enunciou. O stalinis-
mo, como já o bolchevismo, é profundamente cientificis-
ta50. De uma forma mais geral, o stalinismo será marcada-
mente “iluminista”. Adorno e Horkheimer desenvolveram, 
num livro famoso, o tema da “dialética do Aufklärung”, o 
da interversão do iluminismo em mito (mas por ora, o que 
me interessa é a hybris do iluminismo). Ora, o totalitaris-
mo stalinista representa o melhor exemplo de fanatismo 
aufklärer no mundo contemporâneo, com o seu cortejo 
de conseqüências catastróficas. Lá se pode ver a “dialéti-
ca do Aufklärung” em ato. Prometeu desencadeado? mais 
do que isso, Aufklärung “desembestado”. Mas a figura de 
Prometeu é bem ilustrativa. Fábricas instaladas em plenos 

lista’ [Lenin]. [...]. A visão do mundo da classe operária se tornou, em medida 
crescente, nos países socialistas, a base espiritual determinante da ação de todos 
os trabalhadores [...]” (Dialektischer und historischer Materialismus, lehurbuch für das 
marxistisch-leninistsche Grundlagenstudium, 1974, p. 9). “O materialismo dialético é a 
teoria geral do partido marxista-leninista. O materialismo dialético se chama assim 
porque a sua maneira de considerar os fenômenos da natureza, o seu método de 
investigação e de conhecimento – é dialético, e sua interpretação, sua concepção 
dos fenômenos da natureza, sua teoria é materialista” (Stalin, 1945, p. 7).
49 “A realização prática das tarefas [...] exige compreensão das determinações re-
gidas por leis (Gesetzmässigkeiten), que são o objeto da teoria marxista-leninista. 
Objeto do marxismo-leninismo são tanto as leis gerais do movimento e do desen-
volvimento da natureza, da sociedade e do pensamento, como também as leis es-
pecíficas que agem sobre as relações concretas, históricas, econômicas e políticas” 
(Dialektischer und historischer Materialismus, lehurbuch für das marxistisch-leninistsche 
Grundlagenstudium, 1974, p. 19). 
50 Ver a esse respeito o livro já referido de Alain Besançon (1977).
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centros populosos, destruição da paisagem sem nenhuma 
preocupação pelos seus efeitos ecológicos etc. A propósito 
do bolchevismo, falei das conseqüências funestas da alian-
ça entre algo como uma “liberdade antiga” e o progresso. 
No stalinismo haverá uma nova aliança, ainda mais explo-
siva. Fora da ideologia, desaparecem os traços da liberda-
de “à antiga”, e da liberdade em geral. Não me cabe aqui 
fazer a história dessa passagem. Os principais momentos 
desse processo, em parte interior à história do bolchevis-
mo, são: a dispersão da Constituinte, o fim da democracia 
dos Soviets, a liquidação da liberdade interna no partido, 
a sagração do secretário-geral em “guia”. Talvez ainda haja 
muito trabalho histórico a fazer, em torno dessa progres-
siva transformação do que era uma espécie de neo-robes-
pierrismo, em despotismo “oriental” (para ilustrar o neo-
despotismo stalinista, o último Trotsky evoca, entre outras 
figuras, Gengis Khan). O déspota é, aliás, a resolução cari-
catural da antinomia do voluntarismo e do determinismo: 
há uma instância privilegiada que encarna as leis da his-
tória, não apenas a vontade do partido, mas a vontade do 
chefe. Agir de acordo com as leis da história é, ao mesmo 
tempo, obedecer ao partido e ao chefe.

Assim, se no bolchevismo tínhamos, em certo sentido, 
“liberdade espartana” mais progresso, no stalinismo tem-
se despotismo e progresso, o “Czar com telégrafo” segun-
do uma expressão antiga e premonitória. A violência do 
despotismo está a serviço do progresso econômico, e se 
faz, de novo, mas agora de forma potenciada, em nome 
das leis inexoráveis da história. Violência em favor do pro-
gresso econômico, como do progresso social. Algo como 
uma (dupla) barbárie aufklärer. É desse modo que é preci-
so interpretar – insistindo ainda no processo objetivo – as 
sucessivas experiências trágicas do comunismo russo e do 
comunismo chinês. Se neojacobinismo mais progresso dá 
em violência multiplicada, despotismo mais progresso tem 
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como resultado o genocídio. As primeiras vítimas são os 
camponeses, classe que, melhor do que qualquer outra, 
encarnaria o atraso social. Os camponeses que já haviam 
sofrido muito sob Lenin – o encanto com o bolchevismo 
durou bem menos do que um ano –, serão massacrados 
por Stalin, no genocídio que atinge a Ucrânia e parte do 
sul da URSS, no início dos anos 1930. (O “grande terror” 
tem menos o caráter de “massacre iluminista” do que, 
entre outras coisas, de acerto de contas entre o déspota e 
a burocracia que o ameaça. Em condições e formas dife-
rentes, a chamada “revolução cultural” chinesa vai no mes-
mo sentido.) Do massacre dos camponeses por Stalin nos 
anos 1930, uns 5 ou 7 milhões de mortos, devemos passar 
ao chamado “grande salto para frente” do poder maoísta, 
do final dos anos 1950 e começo dos 1960, com 20 ou 30 
milhões de mortos. Não parece haver na história uma outra 
operação de liquidação de vidas humanas dessa amplitu-
de, feita em nome do progresso (se totalmente “dolosa” 
ou se, em parte, “apenas culposa”, isso não importa muito, 
dada a enormidade do número de vítimas, e o fato de que 
a distinção, no caso, é muito problemática). Vinte ou trin-
ta milhões de pessoas sacrificadas em nome de um duplo 
“salto”: salto na história econômica, que deveria elevar a 
China, abruptamente, até o nível de algumas economias 
ocidentais, e salto na história social, o grande pulo que 
liquidaria os restos do capitalismo-feudalismo e levaria a 
China ao limiar da sociedade comunista. O bolchevismo, 
com a sua violência neojacobina a serviço do progresso, 
prepara o terreno para essas práticas genocidas do despo-
tismo stalinista e maoísta.

Mas há um elemento essencial a acrescentar na passa-
gem ao stalinismo, elemento que representa, em boa medi-
da, uma ruptura com toda a tradição anterior. Além do 
marxismo dogmatizado, a ideologia stalinista (refletindo/
mistificando a sua prática, ou vice-versa), pelo menos na 
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sua grande época, contém mais dois extratos que impor-
ta analisar: o discurso terrorista e o discurso democrático. 
No jacobinismo, tinham-se as duas coisas. No bolchevismo, 
também se têm os dois, mas vejamos as diferenças entre 
os três casos. Para o primeiro caso, limito-me a observar 
que, se os dois extratos apareciam muitas vezes no mesmo 
contexto, os jacobinos, como já disse, não faziam segredo 
da contradição e tratavam de justificá-la através da idéia de 
que se atravessava um período extraordinário em que se 
impunha, provisoriamente, o “despotismo da liberdade”. 
No bolchevismo, a linguagem democrática, já vimos, é uma 
legitimação (ilusória, em grande parte, desde o início) da 
democracia para o proletariado, com um verniz do ideal 
da “liberdade cívica” à antiga (ver principalmente o Anti-
Kautsky). Há também um discurso bolchevique de tipo ter-
rorista. No plano teórico – no plano prático, ver os bilhetes 
de Lenin publicados pelo historiador de direita Richard 
Pipes –, a referência é Terrorismo e comunismo de Trotsky, 
que já mencionei, a propósito de um texto para-dialético. 
Observe-se que o discurso terrorista do livro de Trotsky 
exclui expressamente a democracia; portanto, como no 
caso dos jacobinos, ele não oculta a contradição. Por outro 
lado, deve-se dizer que, por odioso, sem dúvida, que seja 
esse livro (entre outras coisas, ele é brutal para com os 
mecheviques), ele não inventa propriamente uma narrativa 
mítica em torno de supostos complôs dos “moderados”. No 
stalinismo, temos outra coisa. Primeiro, o discurso terroris-
ta é mais do que isto: é um discurso “terrorista delirante”. 
Em segundo lugar, desaparece o reconhecimento da con-
tradição entre os dois extratos, o terrorista e o democráti-
co, ao contrário do que acontecia nos dois casos anteriores. 
Impõe-se à força a idéia de uma plena coerência entre ter-
rorismo e democracia. Em terceiro lugar, a democracia que 
se pretende encarar é uma espécie de democracia plena, 
sem verniz antigo, e, principalmente, sem as limitações da 
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“democracia para o proletariado” do discurso do primeiro 
bolchevismo. (Essa mudança seria explicada pela alteração 
das circunstâncias, mas uma explicação como esta ajuda 
pouco a introduzir racionalidade nesse delírio compósito.) 
Assim, plena liberdade e terrorismo delirante vão juntos, e 
sem problemas de coerência. Acho que os melhores exem-
plos disso tudo estão na famosa História do Partido Comunis-
ta (bolchevique), publicada em 1938, no fecho dos grandes 
processos. Vai aí uma passagem preciosa, que, creio, mere-
ce ser citada amplamente: 

“O ano de 1937 trouxe novas revelações sobre os monstros 
do bando bucharinista e trotskista [...] Os processos 
revelaram que os monstros trotskistas e bucharinistas, 
por ordem dos seus patrões dos serviços de espionagem 
burguês, se propuseram como fim destruir o Partido 
e o Estado soviético, minar a defesa do país, facilitar a 
intervenção militar do exterior, preparar a derrota do 
Exército Vermelho, desmembrar a URSS, entregar aos 
japoneses a Província marítima soviética do extremo-
oriente, entregar aos poloneses a Bielo-Rússia soviética, 
entregar aos alemães a Ucrânia soviética, liquidar as 
conquistas dos operários e kolkhozianos, restaurar a 
escravidão capitalista na URSS [...] Esses vermes (vermine) 
de guardas brancos esqueceram que o dono do país 
dos Soviets é o povo soviético [...] O tribunal soviético 
condenou os monstros bucharinistas e trotskistas a serem 
fuzilados. O Comissariado do Povo do Interior executou 
o veredicto. O povo soviético aprovou o esmagamento do 
bando bucharinista e trotskista e passou para as questões 
correntes. E as questões correntes consistiam em preparar 
as eleições do Soviete Supremo da URSS, e a proceder a 
isso sob as formas devidamente organizadas. [...] a nova 
Constituição da URSS assinalava uma mudança [...] [que] 
consistia em democratizar plenamente o sistema eleitoral, 
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passando do sufrágio restrito ao sufrágio universal, do 
sufrágio incompletamente igual ao sufrágio igual, das 
eleições em vários graus ao sufrágio direto, do escrutínio 
público ao escrutínio secreto” (Historie du Parti Comuniste 
(bolchévik) de l’URSS, 1949, pp. 384-385). 

Assim, passa-se diretamente do discurso terrorista-deli-
rante à linguagem democrática. Linguagem esta, também 
delirante, à sua maneira. Sabemos o que significava na prá-
tica a Constituição “mais democrática do mundo”: entre 
outras coisas, eleições com maiorias de 99%, às quais aliás o 
texto faz referência entusiástica, pouco mais adiante. Como 
escreve Alain Besançon, trata-se:

“de intimidar pela falsificação, por uma falsificação tão 
enorme, tão esmagadora, que ela tira a sua força siderante da 
audácia inverossímil com que ela é imposta, porque ela denota 
aquilo de que o poder [totalitário] é capaz”(1977, p. 356).

Mas como resumir as linhas gerais da ideologia e da 
prática do totalitarismo igualitarista? Para dar uma caracte-
rização mais geral desse totalitarismo (de uma forma sumá-
ria, ele poderia ser caracterizado através da dominação, 
tendencialmente, completa; das práticas genocidas; e de 
um certo tipo de populismo “da igualdade”), temos de vol-
tar ao problema das “leis da história”. No desenvolvimento 
deste texto, insisti sobre a idéia de que havia no marxismo 
uma tendência bem marcada, que ele herdara em parte da 
economia política, no sentido da liquidação de toda instân-
cia transcendental de natureza jurídica (direito natural ou 
direitos do homem) ou moral (imperativos éticos); o que 
eu caracterizei, nessa linha de raciocínio, como um viés 
“imanentista”. A única instância é a história, e tudo se dá 
no nível desta, o que significa – de um modo à primeira 
vista paradoxal para uma teoria que se prolonga tão clara-
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mente numa política –, tudo se dá no nível do ser e não 
do dever-ser. O bolchevismo, e depois o stalinismo, refor-
çam e intensificam esse “imanentismo”, sobredeterminado 
aliás pelo modelo prático (não o teórico) do jacobinismo. 
Eles não conhecem, em absoluto, nenhuma outra instân-
cia que não seja a História. (“A história não nos perdoará”, 
dizia Lenin, por ocasião das peripécias em torno da opor-
tunidade do golpe de outubro.) Ora, na teorização clássica 
de Hannah Arendt, o totalitarismo, nas suas duas variantes, 
se caracteriza pela presença do que ela chama de uma “lei 
de movimento”. Esta seria uma instância que tem, legitima-
mente, um poder absoluto sobre a ação dos homens, que se 
lhes impõe como uma espécie de lei trans-histórica. Assim, 
na caracterização de Arendt, teríamos antes o peso de uma 
transcendência, do que a idéia de uma imanência de todas 
as determinações51. Digamos que as duas representações 
não se excluem, e parecem se complementar. A lei suprema 
do totalitarismo igualitarista é imanente, no sentido de que 
ela liquida toda instância ética ou jurídica transcendente. 
Ela tem, entretanto, algo como uma origem transcenden-
te, enquanto é uma lei absoluta que se impõe à história 

51 “Em lugar de dizer que o governo totalitário é sem precedente, também pode-
ríamos dizer que ele fez explodir a própria alternativa em que se basearam todas 
as definições da essência dos governos na filosofia política, a alternativa entre go-
verno com leis e governo sem leis, entre poder arbitrário e poder legítimo [...] É 
a pretensão monstruosa [...] do regime (rule) totalitário, o fato de que, longe de 
ser “sem lei”, ele vai até as fontes da autoridade das quais as leis positivas recebe-
ram sua derradeira legitimação [...] longe de ser arbitrário, o regime totalitário 
obedece mais a essas forças sobre-humanas do que qualquer regime anterior [...] 
Seu desafio às leis positivas, ele assegura, é uma forma mais alta de legitimidade, 
a qual, como ela se inspira nas próprias fontes, pode se desfazer da pequena le-
galidade (petty legality). A legalidade totalitária pretende ter encontrado um meio 
de estabelecer o reino da justiça na terra – algo que a legalidade da lei positiva, 
como ela própria admite, nunca poderia alcançar. [...] A legitimidade totalitária, 
desafiando a legalidade e pretendendo estabelecer o reino direto da justiça sobre 
a terra, executa a lei da História ou da Natureza sem traduzi-la nos modelos do 
bem ou do mal (right or wrong) para o comportamento dos homens. Ela aplica a 
lei diretamente à humanidade, sem se preocupar com o comportamento dos ho-
mens” (Arendt, 1975, pp. 461-462).
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e que passa por cima das leis positivas. Arendt sugere, no 
texto, que, quando se reconhecem instâncias transcenden-
tais, estas não podem invadir o terreno da legislação positi-
va. Ora, o que caracteriza a “lei de movimento” totalitária 
é não só que ela é uma lei de “luta” ou de “guerra” (lei 
que visa em primeiro lugar à destruição do inimigo, e não 
à estabilização de relações sociais, mesmo se no quadro de 
relações de dominação e exploração), mas que ela se impõe 
de forma imediata, liquidando toda mediação das leis posi-
tivas. Não visamos a fazer justiça (entendamos: aplicar leis 
positivas fundadas em princípios), diziam Djerzinski e os 
demais chefes techkistas, nos seus memoráveis discursos de 
justificação das práticas da Cheka, visamos combater os ini-
migos da revolução e impor os nossos objetivos52. Sob esse 
aspecto, a lei geral do totalitarismo igualitarista, a luta de 
classes e a marcha do progresso social em direção ao comu-
nismo aparecem menos como “imanentes” simplesmente, 
do que como “imanentizados” como a imanentização brutal 
e absoluta do que é, na origem, uma instância, mais trans-
cendente, aliás, do que transcendental. 

O totalitarismo igualitarista é um fenômeno moderno, 
não só de fato, porque surge no século XX, mas porque 
vem na crista de um movimento muito enraizado na moder-
nidade, o movimento socialista; porém, ele é ao mesmo 
tempo um mergulho no passado. A partir da idéia aufklärer 
de história e de progresso, que tem ela mesma origens cris-
tãs, volta-se, de certo modo, a estes seus antecedentes. Por 

52 Assim, o chekista Latsis escrevia, em novembro de 1918, na revista Terror Vermelho: 
“Nós não guerreamos contra pessoas em particular. Nós exterminamos a burgue-
sia como classe. Não busquem, na investigação, documentos e provas sobre o que 
o acusado fez, em atos ou em palavras, contra a autoridade soviética. A primeira 
pergunta que vocês devem lhe fazer é a que classe ele pertence, quais são sua 
origem, educação instrução, profissão” (Melgounov, 1975, pp. 76-77). Melgounov 
observa que Latsis não fazia mais do que repetir um discurso de Robespierre na 
Convenção a propósito da lei de prairial sobre o terror em massa: “Para punir os 
inimigos da pátria, basta estabelecer sua personalidade. Não se trata de puni-los, 
mas de destruí-los” (1975, p. 77).
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outro lado, a aparição de um neodespotismo no século XX, 
apesar dos seus traços específicos, é, também, em alguma 
medida, a reaparição de formas políticas muito antigas. Este 
é um dos segredos do totalitarismo igualitarista: um formi-
dável encontro de uma ideologia hiper-aufkärer com formas 
políticas e sociais muito arcaicas. (Já vimos que o bolchevis-
mo era esse encontro da modernidade com o arcaísmo, mas 
em forma menos radical: jacobinismo e progresso.) O nazis-
mo também tem esse caráter de modernidade arcaica. Uma 
diferença é que a ideologia nazista se constrói em oposição 
expressa aos ideais de 1789. Falta-lhe o momento “demo-
crático” do discurso stalinista, embora não esteja ausente o 
momento populista – este visa, expressamente, a liquidar a 
revolução igualitária de 1789. O totalitarismo stalinista invo-
ca os ideais de 1789 e 1793, e se constrói, pelo menos em 
termos históricos-gerais, sobre a ideologia da igualdade. O 
nazismo está montado sobre uma ideologia que invoca tan-
to a hierarquia como a comunidade. A gênese do primeiro 
remete, até certo ponto, a uma dialética do Aufklärung; a 
gênese do último é, em parte, dialética do antiAufklärung, 
em parte também dialética do Aufklärung, mas a partir de 
uma variante radicalmente antidemocrática (e também 
anti-“economista”). 

Mais precisamente, e considerando em particular o 
discurso terrorista-delirante, o totalitarismo igualitarista, 
cujas origens estão, remotamente, no racionalismo clássi-
co, representa um mergulho “de inversão” no irracionalis-
mo. E o arbítrio do neodéspota – que nos remete aos des-
potismos “orientais” e ultrapassa evidentemente o tipo de 
arbitrariedade que se encontra nas monarquias de “Ancien 
Régime” – é, por sua vez, a negação radical dos ideais cons-
titucionalistas da Revolução Francesa, presentes também 
na pré-história desse totalitarismo. Sob esse duplo aspec-
to, a emergência do totalitarismo igualitarista se manifes-
ta como uma verdadeira interversão: passagem da razão 
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à desrazão, inversão da democracia em despotismo (“pré-
Ancien Régime ”!). Aqui aflora o sentido de interversão da 
dialética do iluminismo. Assim, há simultaneamente hybris 
do progresso, volta a formas arcaicas e inversão de senti-
do. Resta rediscutir um outro aspecto. A idéia de que o 
totalitarismo “de esquerda” realizaria um projeto mais ou 
menos monstruoso que já fora tentado antes, com menos 
sucesso, na história moderna. É a tese de Besançon, e, sob 
uma forma um pouco diferente, a de Malia. Qual a ver-
dade dela? Tentei mostrar, anteriormente, o que, a meu 
ver, poderia ser objetado aos dois autores. Mas, de qual-
quer forma, acho que é verdade – e o presente ensaio vai 
nesse sentido – que o totalitarismo do século XX é, sob 
certo aspecto, a realização plena de projetos arqueototali-
tários, que, até aqui, não haviam obtido mais do que vitó-
rias parciais. Para empregar a expressão de Furet (que se 
refere às Luzes), a história das revoluções revela “virtuali-
dades despóticas” que vieram a ser plenamente atualizadas 
pelo totalitarismo igualitarista do século XX. Onde esta-
vam estas virtualidades? No jacobinismo, sem dúvida, mas 
creio que também – e a análise da relação entre as duas 
coisas parece exigir ainda muita pesquisa – na violência 
popular. Não que esta tenha tido só esse lado negativo: 
na realidade, ela representava a resistência dos domina-
dos e explorados. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, ela 
revelou traços inquietantes. A violência “de baixo”, com 
seus excessos, veio a ser canalizada e, ao mesmo tempo, 
assumida pelo jacobinismo. Na Rússia, a violência popu-
lar, que aliás não foi apenas camponesa, foi tolerada e até 
incentivada pelo Estado, até o momento em que o Estado 
a incorporou, utilizando-a primeiro contra aqueles contra 
os quais ela se exercia e, depois, contra aqueles mesmos 
que a praticavam53. A violência “de baixo”, com seus exces-

53 Sobre a “violência de baixo” na Revolução Russa, ver o texto de Nicolas Werth 
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sos, era inevitável? O problema não é este, mas o de saber 
que atitude devemos ter, hoje, diante dela (pois ela sub-
siste, pelo menos no terceiro mundo). Assim, as virtuali-
dades despóticas, que o totalitarismo igualitarista retoma 
e potencia, são mais complexas do que parecem e não se 
reduzem apenas ao problema das direções vanguardistas 
totalitárias (ou quasitotalitárias), ainda que esse último 
aspecto seja, de qualquer modo, essencial.

Por outro lado, além do fato, assinalado anteriormen-
te, de que essas derivas não partiram do nada, mas nasce-
ram no caldo de cultura dos movimentos de resistência 
a sociedades de exploração e dominação e no quadro de 
uma história de violências e de horrores, é preciso lem-
brar, o que se sabe, mas às vezes se considera, não justi-
ficadamente, num movimento único com o seu análogo 
no campo oposto: a efetivação de virtualidades despóticas 
presentes na história “da esquerda” teve como pendant 
no século XX, a efetivação de virtualidades despóticas, e 
também genocidas, que haviam permeado a história “da 
direita”. O totalitarismo igualitarista tem como Doppelgän-
ger o totalitarismo antiigualitário. A gênese deste último, 
no plano político-prático principalmente, foi o objeto do 
grande livro clássico de Arendt. E essa gênese não passa 
pelo jacobinismo e só em parte por violências de massa 
(quando é o caso, por outras violências de massa, salvo 
exceções): os seus momentos principais (sobretudo no 
plano prático) são o anti-semitismo e a violência colonial, 
verdadeira tara das democracias européias, que anunciava 
o que viria depois. Mas, a meu ver, tanto do ponto de vista 
teórico como do ponto de vista prático-político, importa 
insistir sobre o fato de que temos aí duas histórias. Havia 

neste número de Lua Nova, o qual retoma conferência pronunciada no “Seminá-
rio Internacional Revolução Russa, 90 anos”, São Paulo, novembro de 2007. Ver 
também Orlando Figes (1996). E o prefácio de Marc Ferro à tradução francesa da 
obra, La Révolution Russe, 1891-1924: la tragédie d’un peuple (2007). 
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um demônio adormecido em cada uma dessas histórias: 
na das classes dominantes, como na da luta dos domina-
dos. Quem despertou os dois demônios? Sem dúvida, a 
Primeira Guerra Mundial. Discutir a gênese e significado 
desta nos levaria longe demais, ultrapassando os limites 
deste texto. 

Conclusão 
Se tentei mostrar como o totalitarismo igualitarista poderia 
ser pensado a partir de uma articulação de elementos, cujas 
raízes primeiras estão pelo menos no século XVIII, não 
pretendi neste trabalho responsabilizar ou culpar o racio-
nalismo do século das Luzes, ou o pensamento e a prática 
daquele século em geral, pela emergência do totalitarismo 
“de esquerda” no século XX. Não se trata de dizer que “das 
luzes ao Gulag a conseqüência é boa”54, entre outras razões, 
porque se trata de uma história muito complexa, na qual 
os elementos iniciais são profundamente transformados55. 
Sem dúvida, esse argumento não implica uma absolvição 
completa. Num caso – o do jacobinismo – não há como 
negar, com as precauções exigíveis, que enquanto prática 
terrorista, ele teve um impacto negativo56. 

54 A expressão (mas não a tese) é de François Furet (2007d, p. 19).
55 Sobre essa questão, ver as observações judiciosas de Alain Besançon, no início do 
seu livro As origens intelectuais do leninismo: “[...] Há mutação. [A ideologia] utiliza, 
para se constituir, certos elementos arrancados aos movimentos históricos de pensa-
mento, submetendo-os a um novo uso. Não há pois filiação legítima, nem mesmo 
filiação adulterina que conservaria, na mudança, a substância filosófica” (1977, 
pp. 13-14, grifo de RF). Mas ao mesmo tempo, pelo menos ao falar de Marx, ele 
se recusa “a exonerar o filósofo de toda responsabilidade”. “Não há Imaculada 
Concepção na história da Filosofia” (1977, p. 13). Observo que não só não se deve 
“culpabilizar” este ou aquele filósofo, como também não se trata de supor que 
havia um erro intrínseco em cada uma das “figuras” filosóficas (mais complicado 
é o caso das figuras políticas) que tomei como ponto de partida: progresso, deter-
minismo etc. Erro houve no modo ou na intensidade em que cada uma delas foi 
investida. 
56 Um ponto, mais geral, sobre o qual valeria a pena insistir: se o movimento de 
outubro evocou a revolução francesa, isto não significa que o balanço das duas 
revoluções seja comparável. A Revolução Francesa deixou, apesar de tudo, um 
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Numa primeira parte, empenhei-me em mostrar como 
há pelo menos dois pontos cegos no marxismo, que, de cer-
to modo, puderam servir de “encaixe” para o totalitarismo. 
(Nesse sentido, também o marxismo não é inocente.) Por 
um lado, ele recusou a democracia como ponto de apoio 
possível para um progresso social radical. Por outro, deixou 
um espaço aberto para formas sociais que são anticapitalis-
tas, mas que encarnam, ao mesmo tempo, novas estratégias 
de dominação e exploração. Desse duplo ponto de vista, a 
teoria hegemônica, se não facilitou a emergência do tota-
litarismo igualitarista, pelo menos dificultou a reorganiza-
ção teórica que o enfrentamento deste exige. Na segunda 
parte, tentei algo que é propriamente uma gênese do tota-
litarismo igualitarista – mais lógica do que histórica, pelas 
razões indicadas –, gênese que Arendt não fornece nas Ori-
gens do totalitarismo, e que, apesar dos livros de Talmon e de 
outros, em parte ainda está por ser feita. O presente texto 
pretende ser uma contribuição para esse trabalho – no pla-
no das idéias essencialmente, e circunscrito ao pensamento 
“ocidental”. A lição prática a tirar desse duplo desenvolvi-
mento seria uma alteração dos sinais dos “elementos” que 
encontramos na “elucidação de sentido” da primeira parte, 
e na gênese da segunda – de certo modo, uma pequena e 
uma grande gênese –, alteração que nem sempre significa 
a exigência de tomar o caminho exatamente oposto, o de 
uma “inversão” de sinais, embora em alguns dos casos se 
trate disso. As lições seriam: poupar a democracia e, mais 
que isso, tomá-la como ponto de apoio; pensar a revolução 
como voltada contra a “pré-história” e não apenas contra o 
capitalismo – mas se trataria ainda de “revolução”? –; não 
se deixar levar pelas ilusões de uma retomada unilateral 

legado positivo considerável; o mesmo não se pode dizer da chamada revolução 
russa. Cicero Araujo foi quem me lembrou da necessidade de bem marcar essa di-
ferença. Ela pode ser encontrada, aliás, entre os mais lúcidos dos críticos liberais. 
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da liberdade antiga57; rejeitar o voluntarismo e a violência, 
assumir o progresso, mas não o “progressismo” (a ecologia, 
que se situa, em parte, na esteira do romantismo, é, nas 
suas formas não fundamentalistas, o antídoto “de progres-
so” ao progressismo); aceitar linhas de determinismo na 
história, mas não “leis” da história; finalmente – é a minha 
posição – dar, de algum modo, um lugar a uma instância 
transcendental58. Terminando, caberia observar: primeiro, 
que se o totalitarismo igualitarista representou certamente 
uma tragédia histórica e uma regressão para o movimento 
de esquerda em todo o mundo, ele não foi o único desastre 
que atingiu as esquerdas na primeira metade do século XX. 
O pendant, na esquerda, da vitória do leninismo e depois do 
totalitarismo igualitarista stalinista, foi a debacle da social-
democracia, ou de parte importante dela, no momento em 
que se desencadeou a Primeira Guerra Mundial – debacle, 
aliás, da qual se alimentaram leninismo e, depois, stalinis-
mo – quando os partidos socialistas se comprometeram 
com a “união sagrada” em face da guerra. Digamos que a 
história da esquerda no século XX foi marcada por essas 
duas catástrofes, cada uma das quais deixou sua marca par-
ticular. Mas esses dois desastres não tiveram o mesmo peso, 

57 O liberalismo fez da liberdade dos modernos, em oposição à liberdade dos an-
tigos, a sua bandeira. O totalitarismo e o pré-totalitarismo fizeram apelo, em algu-
mas ocasiões, a um ethos que poderia se cobrir com o manto da liberdade antiga. 
Uma exigência maior de participação na vida cívica, associada a uma reivindicação 
da liberdade individual, mais ampla, e sobretudo diferente, sem dúvida, da que 
que os antigos conheceram, resume o que poderia ser a perspectiva de um socialis-
mo democrático. Isto significa, entre outras coisas, dar um lugar à chamada demo-
cracia participativa, mas como complemento, não como alternativa à democracia 
representativa. Sobre as duas liberdades ver o artigo de Newton Bignotto (2003, 
pp. 36-45). Agradeço a Bignotto e a Cicero Araujo, importantes esclarecimentos a 
respeito da utilização de Constant pelo liberalismo contemporâneo. 
58 A acrescentar: o conjunto da tradição “revolucionária” se preocupou muito mais 
com a revolução socioeconômica e política, do que com a revolução na “cultura”. 
Através de seus avanços, retrocessos e desastres, o pensamento crítico do século 
XX marcou um reequilíbrio entre essas duas revoluções. Sob esse aspecto, o gran-
de movimento do século é o feminismo.
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nem determinaram da mesma maneira a história futura 
da esquerda. O socialismo democrático de algum modo 
se reconstruiu, embora recaindo muitas vezes nos erros 
antigos ou em novos erros: em vários casos, ele aderiu ao 
sistema nas suas formas mais ortodoxas. Mas o socialismo 
democrático revelou, ao mesmo tempo, suas possibilidades 
como projeto político, principalmente na figura do socia-
lismo nórdico. Já o totalitarismo igualitarista, se ele teve 
um peso considerável na esquerda mundial, durante um 
período que se estendeu por mais ou menos meio século, o 
balanço que se pode fazer dele só pode ser negativo. Hoje 
ele entra em crise, embora não seja prudente decretar des-
de já a sua morte. Se o bolchevismo “entrou em parafuso” 
na Europa ocidental – o socialismo democrático se tornou 
amplamente hegemônico na esquerda européia – o impac-
to do bolchevismo, e em parte, também do stalinismo, foi e 
ainda é visível em uma parte do terceiro mundo, essencial-
mente na América Latina. A meu ver, o futuro da esquer-
da depende, hoje, por um lado, do fechamento final do 
ciclo totalitário, por outro, de uma reformulação rigorosa 
do socialismo democrático, também em crise – mas é uma 
outra crise – que o torne capaz de enfrentar os problemas 
novos que levantam a mundialização e o envelhecimento 
não do Estado-providência, mas de alguma – ou de muita – 
coisa do seu modelo clássico.

Ruy Fausto 
é professor emérito do Departamento de Filosofia da 
FFLCH/USP 

08121-LN75-meio_af5a.indd   194 2/10/09   12:53:38 PM



195

Ruy Fausto

Lua Nova, São Paulo, 75: 143-198, 2008

Referências bibliográficas
ADORNO, T. 1977. Gesammelte Schriften. Kulturkritik und Gesellschaft II, 

Stichwort, Marginalien zu theorie und praxis, vol. 10, 2. Frankfurt-am-
main: Suhrkamp. (Edição Suhrkamp nº 347, 1970)

AFANASSIEV, V.; MAKAROVA, M.; MINAÏEV, L. 1970. Principes du socia-
lisme scientifique. Moscou: Éditions du Progrès. 

ARENDT, H. 1975. The origins of totalitarianism. New edition with added 
prefaces. San Diego/New York/London: HBJ.

ARIELI, Y.; ROTENSTREICH, N. (eds.). 1984. Totalitarian democracy and 
after. International Colloquium in Memory of Jacob L. Talmon. Jerusalem: 
The Israel Academy of Sciences and Humanities, The Magnes Presss, 
The Hebrew University. 

BAKER, K. M. 1988. Condorcet, raison et politique. Tradução francesa de 
Michel Nobile. Apresentação de F. Furet. Paris: Hermann.

________. 2007. “Souveraineté”. In: FURET, F.; OZOUF, M. Dictionnaire 
critique de la Révolution Française, Idées. Paris: Flammarion. 

BAYNAC, J. et al. 1975. La terreur sous Lenine. Paris: Le Sagittaire.
BESANÇON, A. 1977. Les origines intellectuelles du léninisme. Paris: 

Calmann-Lévy.
BIGNOTTO, N. 2003. “República dos antigos, república dos modernos”. 

Revista USP, n° 59, pp. 36-45. 
CHATEAUBRIAND, F. R. de. 1973. Mémoires d’outre-tombe”. Prefácio de 

Julien Gracq. Paris: Librairie Générale Française, Classiques Moder-
nes, La Pochothèque, 3e partie, livre 24. 

COMISSION du Comié Central du P. C.(b) de l’URSS. 1949. Historie du 
Parti Comuniste (bolchévik) de l’URSS. Moscou: Éditions en languages 
Étrangeres.

DIALEKTISCHER und historischer Materialismus, Lehrbuch für das marxis-
tisch-leninistische Grundlagenstudium. 1974. Berlim: Dietz Verlag.

DRAPER, H. 1996-1990. Marx’s theory of revolution. New York/Londres: 
Monthly Review Press, 4 volumes. 

FAUSTO, R. 1983. Marx: lógica e política, investigações para uma reconstitui-
ção do sentido da dialética. São Paulo: Brasiliense, vol. I. 

________. 1987. Marx: lógica e política, investigações para uma reconstituição 
do sentido da dialética. São Paulo: Brasiliense, vol. II. 

________. 2002. Marx: lógica e política, investigações para uma reconstituição 
do sentido da dialética. São Paulo: Editora 34, vol. III.

________. 2007. A esquerda difícil, em torno do paradigma e do destino das revo-
luções do século XX e alguns outros temas. São Paulo: Perspectiva.

FERRO, M. 2007. La Révolution Russe, 1891-1924: la tragédie d’un peuple, 

08121-LN75-meio_af5a.indd   195 2/10/09   12:53:38 PM



196

Em torno da pré-história intelectual do totalitarismo igualitarista

Lua Nova, São Paulo, 75: 143-198, 2008

de O. Figes. Prefácio à tradução francesa da obra. Tradução de Pierre-
Emmanuel Dauzat. Paris: Denoël. 

FIGES, O. 1996. A people’s tragedy, the Russian Revolution 1891-1924. Lon-
dres: Pimlico.

FINLEY, M. I. 1976. Démocratie antique et démocratie moderne. Tradução fran-
cesa de Monique Alexandre. Paris: Petite Bibliotèque Payot. 

FURET, F. 2007a. “Bonaparte”. In: ________; OZOUF, M. Dictionnaire cri-
tique de la Révolution Française, Acteurs. Paris: Flammarion.

________. 2007b. “Gouvernement révolutionnaire”. In: ________; 
OZOUF, M. Dictionnaire critique de la Révolution Française, Institutions e 
Créations. Paris: Flammarion. 

________. 2007c. “Jacobinism”. In: ________; OZOUF, M. Dictionnaire cri-
tique de la Révolution Française. Paris: Flammarion. 

________. 2007d. Prefácio à segunda edição. In: ________; OZOUF, M. Dic-
tionnaire critique de la Révolution Française. Paris: Flammarion.

________; OZOUF, M. 2007 (1992[1988])Dictionnaire critique de la Révolu-
tion Française. Paris: Flammarion.

GOLDSCHMIDT, V. 1983. Anthropologie et politique, les principes du système 
de Rousseau. Paris: Vrin. 

GROSS, J.-P. 2000. Egalitarisme jacobin et Droits de l’homme, 1793-1794 (La 
grande famille et la terreur). Paris: Aracantères Éditions (1997, em inglês).

GUENIFFEY, P. 2000. La politique de la terreur. Essai sur la violence revolution-
naire, 1789-1794. Paris: Fayard. 

HALÉVY, É. 1995. La formation du radicalisme philosophique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 3 volumes. 

HISTOIRE du Parti Communiste (bolchévik) de l’URSS. s.d. Moscou: Éditions 
en langues étrangères. 

KNEI-PAZ, B. 1978. The social and political thought of Leon Trotsky Oxford: 
Oxford University Press. 

LENIN. 1965. Oeuvres, “Que faire?”. Oeuvres. Paris/Moscou: Éditions 
Sociales/Éditions du Progrès, vol. 5. 

________. 1966. “Un pas en avant deux pas en arrière”. Oeuvres. Paris/
Moscou: Éditions Sociales/Éditions du Progrès, vol. 7.

LEWIN, M. 2005. The soviet century. Londres, Nova York: Verso.
LUXEMBURG, R. 1970. “Problèmes d’organisation dans la social-

democratie russe”. In: TROTSKY, L. Nos tâches politiques. Tradução 
revista e corrigida por Boris Fraenkel. Paris: Pierre Belfond. 

________. 1983. Gesammelte Werke. Berlim: Dietz, vols. 1 e 2.
________. 1990[1974]. “Zur russischen Revolution”. Gesammelte Werke. 

Berli: Dietz, vol. 4.

08121-LN75-meio_af5a.indd   196 2/10/09   12:53:38 PM



197

Ruy Fausto

Lua Nova, São Paulo, 75: 143-198, 2008

MALIA, M. 2006. History’s locomotives: revolutions and the making on  
the modern world. Prefácio de Terence Emmons. New Haven: Yale 
University. 

MARCAGGI, V. 1904. Les origines de la Déclaration des Droits de l’Homme de 
1789. Paris: s.l. 

MARX-ENGELS. 1990. “Carta de Marx a Joseph Weydemeyer, de 5 de 
março de 1852”. Werke, Berlim: Dietz Verlag, vol. 28.

________. 1990. “Manifest der Kommunistischen Partei”. Werke, Berlim: 
Dietz Verlag, vol. 4.

________. 1990. “Ökonomisch-philosophisch Manuskript (1844)”. Werke, 
Berlim: Dietz Verlag, vol. 40.

________. 1990. “Zur kritik der politischen Ökonomie”. Werke, Berlim: 
Dietz Verlag, vol. 9..

MELGOUNOV, S. P. 1975. “La terreur rouge en Russie, 1918-1924”. 
In: BAYNAC et al. La terreur sous Lenine. Paris: Le Sagittaire, Livre de 
Poche. 

MICHELET, J. s.d. Histoire de la Revolution Française. Édition établie et 
annottée par Gérard Walter. Gallimard. Bibliothèque de la Pléiade, 
2 volumes. 

OZOUF, M. 1988. “La Révolution Française et l’idée de l’homme nou-
veau”. In: LUCAS, C. (ed.). The political culture of the French Revolution, 
vol. 2, de BAKER, K. et al. (eds.). The French Revolution and the creation 
of modern political culture. Oxford/New York/Beijing/Frankfurt: Perga-
mon Press, 2 vols. 

________. 2007a. “Liberté”. In: FURET, F.; OZOUF, M. Dictionnaire critique 
de la Révolution Française, Idées. Paris: Flammarion. 

________. 2007b. “Régénération”. In: FURET, F.; OZOUF, M. Dictionnaire 
critique de la Révolution Française, Idées. Paris: Flammarion.

RAYNAUD, P. 1988 “La déclaration des droits de l’homme”. In: LUCAS, 
C. (ed.). The political culture of French Revolution. 

________. 2007a. “Démocratie”. In: FURET, F.; OZOUF, M. Dictionnaire cri-
tique de la Révolution Française, Idées. Paris: Flammarion, (1992 [1988]). 

________. 2007b. “La Révolution Américaine”. In: FURET, F.; OZOUF, M. 
Dictionnaire critique de la Révolution Française, Idées. Paris: Flammarion, 
(1992 [1988]).

RICHET, D. 2007. “Comité de Salut Publique”. In: FURET, F.; OZOUF, 
M. Dictionnaire critique de la Révolution Française, Institutions e Créations. 
Paris: Flammarion. 

ROBESPIERRE, M. 2000. Ouvres. Editado por M. Bouloiseau e A. Soboul. 
Paris: Phénix Éditions, tome X. 

08121-LN75-meio_af5a.indd   197 2/10/09   12:53:38 PM



198

Em torno da pré-história intelectual do totalitarismo igualitarista

Lua Nova, São Paulo, 75: 143-198, 2008

SERVICE, R. 1997. “Lenin”. In: ACTON, E.; CHERNIAEV, V.; ROSEM-
BERG, W. G. Critical companion to the Russian Revolution 1914–1921. 
Londres: Arnold.

STALIN, J. 1945. Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Paris: 
Éditions Sociales. 

TALMON, J. L. 1952. The origins of totalitarian democracy. Londres: Secker 
and Warburg. 

________. 1960. Political messianism, Londres: Secker and Warburg.
________. 1991. Myth of the nation and vision of revolution: ideologi-

cal polarization in the twentieth century. New Bruswick (N.J.)/Londres: 
Transaction Publ. 

TROTSKY, L. 1961. Terrorism and communism. Prefácio de Max Schachtman. 
Michigan/Toronto: University of Press/Ambassador Books Limited.

________. 1963. Terrorisme et communisme. Apresentação de Alfred Rosmer. 
Paris: Union Générale d’Éditions. 

________. 1970. Nos tâches politiques. Tradução revista e corrigida por 
Boris Fraenkel. Paris: Pierre Belfond.

VENTURI, F. 1972. Les intellectuels, le peuple et la Révolution. Histoire du 
populisme russe au XIXe siècle. Trad. franc. de Viviana Paques. Paris: Gal-
limard, 2 volumes. 

WERTH, N. 1997. “Un État contre son peuple: violences, répressions, ter-
reurs en Union Soviétique”. In: COURTOIS, S.; WERTH, N. et al. Le 
livre noir du communisme: crimes, terreur, répression, Paris: Robert Laffont. 

________. 2007. “‘Journées Révolutionnaires’ de Denis Richet”. In: 
FURET, F.; OZOUF, M. Dictionnaire critique de la Révolution Française, 
Évenements. Paris: Flammarion.

08121-LN75-meio_af5a.indd   198 2/10/09   12:53:38 PM



Lua Nova, São Paulo, 75: 199-214, 2008

REVOLUÇÃO 2008-?*
John Dunn

Quando se trata de revolução, a principal pergunta é em 
que medida esse conceito nos ajuda, ou impede de, com-
preender o que está politicamente em jogo e o que se pode 
produzir pela ação política em tempos e lugares específicos 
(Dunn, 2007). Ninguém duvida de que tal categoria possa 
ser empregada de maneira extremamente vaga ou leviana. 
Desde 1789, o que essa categoria sofreu e promoveu já foi 
suficiente para mostrar que durante algum tempo ainda 
ela permanecerá em circulação em boa parte do mundo, 
seguindo cursos que, freqüentemente, pouco contribuem 
para esclarecer o que se passa nas situações às quais ela é 
aplicada. Outros, e isso é bastante certo, por muito tempo 
abusaram flagrantemente dessa categoria e se empenharão 
ao máximo em continuar a fazer isso, em nome de finalida-
des políticas próprias formuladas com maior ou menor cla-
reza. É absolutamente menos claro, entretanto, até que pon-
to nós mesmos temos boas razões para agora empregá-la, e 
o que ela, de algum modo, nos permite entender ou o que 

* Traduzido por Plínio Dentzien. Nossos agradecimentos à revisão de Eunice 
Ostrensky.
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não poderíamos entender, ou até mesmo conhecer a fundo, 
por meio de outras categorias de menor ambição epistemo-
lógica e menos vulneráveis à fortuna política. Nunca convém 
superestimar a capacidade intrínseca de iluminar, produzida 
por categorias políticas (democracia, Estado, direitos, seja o 
que for). Mas continua a ser razoável creditar algumas cate-
gorias políticas específicas, pelo menos em certas situações 
e por alguma fração de sua duração histórica, de uma con-
siderável e inerente capacidade de mistificar e confundir. 
(Tais categorias não precisam ter uma referência primor-
dialmente política: igreja poderia ser um forte exemplo e 
é quase inquestionável que mercado, embora mais recente, 
também seja.) Nesse sentido, revolução, na longa época em 
que manifestamente teve uma carga potente de significado, 
originou-se no trauma e no contentamento, e se difundiu 
em ondas cada vez maiores por consideráveis dois séculos, 
largamente impulsionada pela confusão e espalhando con-
fusão à sua frente, aonde quer que fosse. A época em que 
não se pode ignorar facilmente sua presença abarca pelo 
menos dois séculos, entre 1789 e 1989, e é unânime que, de 
longe, o maior ímpeto na retaguarda de sua dispersão veio 
com a queda do império czarista em 1917.

No início dessa época, eminentes historiadores da 
grande Revolução Francesa – levados, ao menos num caso 
influente, pelo desejo de reverter o que viam como o dano 
provocado por 1917 e para reparar as indiscrições de sua 
própria juventude – tentaram apresentar a totalidade dos 
dois séculos em parte como obra de uma única grande ilu-
são, agora se aproximando, já tarde, de seu fim (Furet, 1981 
e 1999). Mas nenhum historiador de cada um desses episó-
dios poderia prontamente duvidar de que algo importan-
te de fato ocorreu nessas duas sociedades nos períodos em 
questão, e que o termo revolução, não importa o que se pen-
se a seu respeito, referia e decifrava aquilo que tornou seu 
assunto tão importante. Pelo menos nesses dois episódios, 
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seja qual for sua pertinência em relação a outros aconte-
cimentos anteriores ou posteriores, a categoria revolução 
assumiu o status de nome próprio. Decerto podemos (e 
devemos) perguntar o que foram exatamente as Revoluções 
Francesa ou Russa – em que consistiram – e também por 
que aconteceram; mas não podemos perguntar, em sã cons-
ciência, se elas realmente aconteceram (Dunn, 1972 e 1990; 
Skocpol, 1979).

Antes de 1789, havia duas diferentes tradições de pes-
quisa política e moral que enfatizavam a vulnerabilidade 
do Estado absolutista francês, as instituições que o gover-
navam e a sociedade que ele tentava organizar: o que hoje 
chamamos de ancien régime. A primeira se preocupava aci-
ma de tudo com o aperto fiscal e o engajamento geopolíti-
co que tão drasticamente ampliara esse aperto e pretendia, 
antes de tudo, julgar até que ponto esse aperto poderia ser 
remediado pela reconstrução mais habilidosa ou drástica 
de suas providências legais, políticas, sociais ou econô-
micas. Como fora o hesitante controle do governo do rei 
sobre esse aspecto de seus recursos e dívidas que levara à 
convocação dos Estados Gerais em 1788, dando ao abade 
Sieyès sua grande oportunidade, é razoável ver nisso a cau-
sa próxima do colapso do antigo regime, embora o aperto 
fiscal, em si mesmo, tenha afinal sofrido pouca modifica-
ção pelo desfecho da revolução. Como mostrou recente-
mente Michael Sonenscher em seu impressionante estudo 
Before the deluge (Sonenscher 2007 e 1997; Hont, 2005), 
durante quase um século, muitos dos pensadores políticos 
mais agudos na Europa identificaram, no desafio político 
de financiar, por volta de 1789, uma guerra cada vez mais 
dispendiosa em todo o mundo, a principal ameaça à forma 
econômica, social e política das monarquias e repúblicas 
comerciais da Europa.

A segunda tradição não enfocava, em princípio, os Esta-
dos, mas uma avaliação crítica da verdade e falsidade da cren-
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ça humana. Ela sempre foi constituída de muitas camadas e 
politicamente plástica. Em sua forma mais radical e desen-
cantada, sua trajetória em direção a 1789 foi recentemente 
recontada, em minúcias e com infatigável entusiasmo, por 
Jonathan Israel (Israel, 2001 e 2006) como uma história da 
progressiva caracterização e repúdio de todo o ancien régime 
europeu como estrutura massiva única de crenças sistemati-
camente falsas e supersticiosas (Koselleck, 1985, especialmen-
te pp. 39-54, e 1988). Em 1789, pela primeira vez na história, 
as duas tradições se fundiram numa só, emprestando certa 
medida de credibilidade maciça à perspectiva de reconstru-
ção abrangente de Estados (e mesmo de sociedades e de eco-
nomias) para adequar-se às demandas da verdadeira crença 
sem superstições. Cada uma dessas tradições sublinhava algo 
que claramente aconteceu entre 1789 e 1794. Mas nenhu-
ma delas explicou, de maneira plenamente convincente, por 
que deveria ter acontecido como aconteceu e, portanto, as 
duas deixavam um largo espaço para o enorme repúdio da 
legitimidade ou racionalidade da Revolução, que viam em 
sua inteireza como um único e medonho erro político, ou 
um crime indefensável contra a humanidade. Mas a inade-
quação explicativa de cada tradição e a manifesta dificuldade 
de harmonizá-las também deixava em aberto uma conclusão 
essencialmente oposta, que via a Revolução não como a ope-
ração predestinada de suas limitações inerentes, mas, em vez 
disso e acima de tudo, como uma falha de clareza e resolu-
ção políticas, agravada por puro azar. O quadro retrospectivo 
de um ancien régime estruturalmente vulnerável, não só em 
sua posição estratégica e fiscal, mas também em suas cren-
ças constitutivas, na organização econômica flagrantemente 
desigual e em crueldades sem sentido, corroído por gerações 
de interrogações cada vez mais esclarecidas e audaciosas, e 
derrubado pela ousada confrontação popular, comprovou a 
base de tal desafio e reforçou o ímpeto para exigir contas à 
monarquia restaurada.
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Em retrospecto, tanto os amigos como os inimigos da 
Revolução discordavam duramente em relação à contribui-
ção do esforço político consciente para ameaçar a velha 
ordem ou intensificar o penoso conflito que se seguiu à sua 
queda. A casuística de atribuir a responsabilidade pela sujei-
ra, sofrimento e brutalidade que banhou as duas revoluções 
percorreu incansavelmente várias gerações e mesmo hoje 
está longe de ter terminado. Boa parte da história do pen-
samento político ocidental, nestes dois séculos, foi dirigida 
pelas vorazes demandas dessa casuística, a qual exigia que 
cada Estado incluído na esfera do interesse europeu (até 
bem recentemente, a maior parte do mundo com exceção 
das Américas) demonstrasse sua estrutura e seu principal 
propósito constitutivo à imagem dessas duas grandes convul-
sões. Por aproximadamente meio século, depois da Segunda 
Guerra, mesmo os Estados Unidos da América, até então ani-
madamente auto-suficientes e ansiosos em manter a Europa 
a uma distância respeitosa, viram-se na desagradável situação 
de também ter de fazer isso. O fundamento dessa demons-
tração poderia, em princípio, ser simples ou infinitamente 
complexo. Mas os requisitos retóricos e imaginativos da polí-
tica favorecem drasticamente a simplicidade e excluem toda 
tendência a escapulir-se para o infinito. O resultado, corre-
tamente previsto por Edmund Burke mais ou menos desde 
o começo (Burke, 1989), foi uma escolha, imposta pelo con-
texto, entre duas maneiras de ver a revolução como um blo-
co, com a opção mais atraente do ponto de vista intelectual e 
mais prudente do ponto de vista político de vê-la como uma 
infinidade desestruturada de opções e decisões inteiramen-
te contingentes, às vezes quase submersas durante décadas. 
Em caricatura familiar, a escolha politicamente disponível e 
pertinente estava (como esteve muito antes que cada uma 
se manifestasse) entre dois projetos fortemente colidentes. 
O primeiro exigia uma defesa intransigente do ancien régime 
em sua inteireza, um amplo repúdio das pretensões da razão 
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humana de torná-lo melhor, e um resoluto compromisso 
de restabelecê-lo o mais completa e rapidamente possível. 
O segundo reclamava o término sistemático e amplo da 
reconstrução que a Revolução lançara, a fim de que o resul-
tado atendesse plenamente às exigências da razão humana e 
eliminasse os vastos resíduos de crenças falsas que seu fracas-
so temporário havia deixado para trás. O terceiro excluído, 
toda a superfície da detalhada reforma institucional ou da 
engenharia social gradual (como Karl Popper mais tarde a 
chamaria), naturalmente conservava um vívido apelo políti-
co para governos em exercício e para elites emergentes que 
viam oportunidades reais de desafiar tais governos, sempre 
que estes se mostrassem mais ou menos capazes, na expres-
são de Lenin, de “continuar à moda antiga” (Lenin, 1947, II, 
p. 621), ou houvessem encontrado uma base aceitável que 
lhes permitisse ceder terreno a seus adversários.

Sob o olhar severo de dedicados revolucionários ou 
contra-revolucionários, tais regimes viviam no equivalente 
histórico de um paraíso dos tolos, ilusão transitória que só 
poderia ser resolvida em uma direção ou em outra. Mas a 
seus próprios olhos, naturalmente, esses regimes só pare-
ciam historicamente afortunados, fosse por feliz e mais ou 
menos imemorial herança nacional, como a Grã-Bretanha 
gostava de pensar a si mesma, fosse por habilidosa, brava e 
oportuna autoconstrução, como ainda preferem os Estados 
Unidos (com alguma razão) (Dunn, 2008).

É possível observar as três opções pelo mundo a partir 
de 1789, mudando constantemente de contorno, conforme 
se movem ao longo do tempo de um cenário a outro. Até 
em 2007, mesmo na República Popular da China tornou-
se um pouco claro que a terceira opção, a via da reforma 
gradual numa direção não muito definida, mas com olhos 
sempre atentos para o insucesso, sobreviveu melhor. No 
entanto, agora é tarde demais para a China simplesmente 
seguir esse caminho, e não é nada claro, nem mesmo para 
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as autoridades atuais, o que significa até mesmo tentar fazer 
isso  – assim como seria irresponsavelmente prematuro fazê-
lo em ancien régimes remanescentes (como o Reino da Ará-
bia Saudita) que só parecem capazes, por ora, de continuar 
à moda antiga.

Com uma ligeira estilização, portanto, é possível ver o 
desfecho da grande Revolução Francesa como um conflito 
entre três tradições, cada uma com suas próprias forças e 
fraquezas, e todas com potência histórica bastante variada 
ao longo do tempo e de um lugar a outro. Duas se organiza-
ram em torno e por meio de sua interpretação de revolução, 
e retiram sua orientação primária de seu apoio ou rejeição. 
Por mais oportunista ou implacável que tenha sido a con-
dução de sua política, cada uma dessas tradições, ao menos, 
baseava em princípios suas coordenadas características, e 
sua única alternativa era empregar revolução como catego-
ria fundamental de julgamento político. Somente a tradição 
– promíscua, embora atenta – de reforma poderia rebaixar 
a estatura da revolução, qualificando-a como resultado de 
erro político gratuito (ainda que surpreendente) por parte 
dos detentores do poder, ou catástrofe ilogicamente sofrida 
por seus infelizes súditos. Vistas com generosidade, as tradi-
ções da revolução e da contra-revolução eram cosmopolitas 
e definidas por seu compromisso, enquanto a tradição da 
reforma promíscua era cosmopolita apenas em seu desen-
canto e baseada nos princípios, quando muito, da escolha 
pessoal contingente. Essa é certamente uma cartografia 
política pré-Fukuyama (Fukuyama, 1992), mas tem a virtu-
de de captar, mais do que ele, aquilo que vem acontecendo 
na política global desde 1789.

Em que pé fica, então, a revolução como categoria de 
julgamento político para o mundo que hoje habitamos? 
Certamente devemos, do meu ponto de vista, continuar 
a aceitar como um dado a suspeita de que de fato houve 
revoluções (as que dizem ter ocorrido não foram sempre 
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miragens, nem conceitualizações incorrigivelmente incom-
petentes sobre fenômenos associados de maneira arbitrá-
ria, suscetíveis de uma apreensão muito melhor em termos 
bastante diferentes). Houve uma revolução na França em 
1789 e não simplesmente porque essa foi a maneira pela 
qual ela escolheu se batizar. Houve uma revolução na 
Rússia em 1917, como quase tinha havido em 1905. Hou-
ve uma revolução na China, no mais tardar em 1949 (ver 
enfaticamente Skocpol, 1979). Eu diria também, de modo 
um tanto desconcertante, que houve uma revolução no Irã 
em 1979. Com base nessa premissa, também houve muitas 
outras revoluções, possivelmente antes de 1789, intermiten-
temente entre as duas datas, e certamente depois de 1949. 
As perguntas em que se deve insistir não são: quantas revo-
luções houve até hoje? Quais são as candidatas mais claras e 
as menos claras a essa denominação? Ou mesmo: quais são 
exatamente os critérios para decidir se um certo episódio 
histórico é de fato um caso de revolução (por mais imper-
feita que esta última pergunta decerto seja para propósitos 
acadêmicos)? A pergunta em que devemos insistir é: exclu-
ída a autodenominação histórica, o que exatamente nos 
leva a caracterizar pelo menos os três primeiros exemplos 
como revoluções? É uma questão difícil de responder com 
rapidez, e é provável que não possa ter uma resposta defi-
nitiva. Mas é uma questão real, e a resposta a ela ainda tem 
uma grande importância política. Muitas coisas continuam 
a depender dela.

Eu diria que o caráter obrigatório da categoria revo-
lução deriva de algo que os três primeiros episódios cla-
ramente tinham em comum, e do qual o quarto possivel-
mente compartilha: a presença de um ancien régime bastan-
te definido (claramente de antiguidade muito variante), o 
extenso colapso dessa velha ordem, pelo menos em certa 
medida por causa do ataque direto de seus próprios súdi-
tos, e um projeto sustentado, dinâmico e culturalmente 
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abrangente para a construção de uma nova ordem, san-
cionado por concepções muito exigentes e explicitamente 
ecumênicas de legitimidade (Dunn, 1972, 1990). A situ-
ação um pouco anômala da revolução iraniana, segundo 
esses critérios, surge pelo menos em dois aspectos bastan-
te dissociados de sua relativa falta de compromisso com 
a reconstrução econômica. A monarquia Pahlavi era um 
regime bastante arrivista de acordo com os padrões dos 
Capetos ou da dinastia Romanov, sem mencionar os esta-
belecidos pelo extraordinário império chinês. Se a fissura 
entre o islamismo suni e shiah não houvesse limitado a 
ressonância ecumênica da República Islâmica do Irã, sua 
origem legitimadora a teria prontamente ignorado, numa 
improvisação teológica quase extravagante1. (Na revolu-
ção, como na política em geral, nada tem tanto sucesso 
quanto o sucesso.) É óbvio que não vem ao caso o fato 
de as revoluções da França, Rússia e China adotarem uma 
posição consciente no interior de uma linhagem racio-
nalizadora de procedência indiscutivelmente européia, 
enquanto a do Irã, enfaticamente, não a adotou.

Tanto o limite como a capacidade organizadora da 
categoria revolução derivam de sua associação de dois ele-
mentos, com ritmos políticos muito diferentes: uma passa-
gem intensa e, às vezes, notavelmente rápida, de colapso 
do regime, muitas vezes iniciada e sempre em certa medi-
da concluída por ação de massa de organização variada, e 
um episódio muito mais longo e, em geral, mais árduo de 
tentativas de reconstrução a serviço de exigentes ideais de 
bem-estar e aspirações políticas, econômicas, sociais e mes-
mo espirituais, sempre empreendida em face da presença 
de uma hostilidade profundamente sentida em relação aos 
resíduos do antigo regime (às vezes uma grande maioria 

1 Para muitos, então e desde então, as ações de Lenin em 1917 beiram a improvi-
sação extravagante (ou inteiramente inescrupulosa).
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da população, como, de maneira importante, no México; 
Dunn, 1972, cap. 2) e, freqüentemente, em condições de 
agudo medo racional e profunda privação material para um 
número imenso de pessoas. O que torna a política da revo-
lução ao mesmo tempo tão evocativa e tão ameaçadora é o 
selvagem casamento arranjado (ou a ostensiva incompati-
bilidade) entre os requisitos para a segunda (o mergulho 
reconstrutivo) e as oportunidades oferecidas pela primeira 
(o colapso do regime e o caos que se segue em seu rastro; 
Dunn, 1980 e 2007).

É uma questão interessante (embora um tanto abstra-
ta) por que alguém teria algum dia pensado que a primeira 
fornecesse condições propícias para a segunda. Se a consi-
deramos com uma certa abstração, imediatamente vemos 
por que alguns se sentiram inclinados a procurar caracterís-
ticas das tradições religiosas formadoras das sociedades em 
questão (por mais cognitivamente metamorfoseadas que 
tenham sido ao longo do tempo) para uma resposta: a bus-
ca do milênio, o messianismo político. Mas o messianismo 
inadvertidamente ecoa o julgamento histórico e político da 
contra-revolução num grau imprudente. E considera que o 
processo de aversão a um ancien régime, processo cumulati-
vo, mas descontínuo e infinitamente disperso, seja de algum 
modo integral e predestinado a terminar num cambaleio 
gratuito e inteiramente incontinente para o desconhecido, 
e não como um espaço de julgamento político não mais 
intrincado, nem necessariamente mais incapacitante do 
ponto de vista cognitivo, do que a infindável quase estag-
nação da política rotineira, sempre e em todos os lugares. 
Considerar que a estrutura da escolha política em situações 
potencialmente revolucionárias se situe apenas entre o imo-
bilismo e a histeria religiosa secularizada é tão supersticioso 
como Joseph de Maistre e Louis de Bonald em seus aspectos 
mais repulsivos, sem ao menos iluminar a psicodinâmica da 
imprudência política.
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Uma compreensão muito mais aguda do que se pas-
sou é fornecida pela antiquada historiografia política das 
Revoluções, com sua ponderada dispersão da atenção pelas 
seqüências mediante as quais, e das situações em que, os 
julgamentos dos principais atores políticos eram feitos às 
claras, a limitada informação e os modestos recursos analí-
ticos à disposição da maioria deles, a hesitante direção das 
tradições políticas nas quais e pelas quais haviam formado 
esses julgamentos, e o desafio, algumas vezes esmagador, 
das situações que eram obrigados a enfrentar. Qualquer um 
que julgue trilhar pelas Revoluções Francesa ou Russa como 
seqüências de experiência política de um grande número 
de atores, dos quais alguns conhecemos bastante hoje, cer-
tamente deparará com julgamentos confusos e com uma 
pletora de crenças excessivamente irrefletidas. Mas também 
encontrará uma quantidade muito maior de julgamentos 
prontamente inteligíveis e muitas vezes bastante razoáveis 
sobre o que estava acontecendo e quais eram as opções 
reais para prosseguir de maneira razoavelmente ordeira a 
partir dos pontos já alcançados. A duras penas encontraría-
mos um único caso na grande Revolução Francesa em que 
uma figura parecesse ter tido uma visão sóbria, sinóptica e 
estrategicamente esclarecedora do que a revolução implica-
va desde o início (Sieyès seria provavelmente o mais forte 
nome: Forsyth, 1987; Sieyès, 2003); e, mesmo no caso da 
Revolução Russa, em que todos os principais atores do lado 
revolucionário (se não do contra-revolucionário) tinham 
a tentação, não só intelectual, mas também política de rei-
vindicar a perspectiva divina do que estava em curso, está 
longe de ser claro, olhando retrospectivamente, que algum 
dos envolvidos tenha alcançado um alto grau de clarividên-
cia política quanto a isso. No registro histórico, a revolu-
ção tem um ponto de partida na rejeição e no repúdio, mas 
permanece duvidoso que ela tenha uma linha de chegada 
em qualquer coisa que não seja a pura lógica do desejo. As 
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impressionantes estruturas interpretativas que os europeus 
desenvolveram a partir das lições geradas pela experiência 
da França, e que boa parte do resto do mundo desde então 
retrabalhou com tanta inventividade e demora, procuravam 
acima de tudo captar uma lógica transparente ou mesmo 
uma fatalidade já garantida, que ligasse o movimento de 
repúdio decisiva e confiavelmente a um destino muito mais 
atraente. Durante grande parte do período desde 1789, 
e é razoável dizer que até 1989, o modo mais plausível de 
providenciar essa ligação foram as duas fórmulas do Abade 
Sieyès, a arte ou ciência social, e o socialismo (Guilhaumou, 
1998; Hont, 2005; Sonenscher, 2007). Hoje as duas fórmulas 
sucumbiram, se não à resistência política dos antigos regi-
mes em pessoa (à contra-revolução), pelo menos às formi-
dáveis capacidades coercitivas do capitalismo global. Tudo o 
mais que se pode dizer sobre cada uma delas hoje (e não há 
como resumir a infinidade de julgamentos potenciais que 
cada uma delas abriu), o que hoje é claro como a luz do sol, 
é que nenhuma delas oferece uma fórmula para a completa 
decretação revolucionária: a passagem da prolífera desin-
tegração do regime para a alvorada, qual fênix de uma era 
muito melhor. Nenhuma delas chega nem sequer a mostrar 
que, e muito menos como, uma ordem inteiramente nova 
pode vir a existir a partir das ruínas da velha.

O papel do revolucionário profissional nasceu como um 
agente para completar uma tarefa política já drasticamente 
inaugurada; e a convicção que ele precisava para consoli-
dá-la e mantê-la em forma proveio do animado ímpeto da 
Revolução Francesa. Mas nos dois séculos que se seguiram 
a essa convulsão, o papel viajou por toda parte, e veio a ser 
em muitos lugares e em muitos momentos de um empre-
endedor tanto do início como da conclusão. Duvido muito 
que ele conserve algum magnetismo real como agente de 
conclusão, seja sob a égide da ciência social, do socialismo 
ou mesmo, ai!, da realização islâmica (uma visão de chega-
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da mais antiga e ainda mais torturante, muito mais peremp-
tória na especificidade e talhada com base na aversão a um 
regime de fato muito antigo e desordenado). Como mode-
lo e plano para atacar regimes, ele claramente conserva 
um poderoso apelo numa grande variedade de situações, 
embora seja incerto que ele, nessa roupagem, não se mistu-
re inconsútil a outros papéis, inclusive o de terrorista global 
(se é que esse é mesmo um papel).

Desde 1789, esse papel atraiu a suas bandeiras um enor-
me número e uma desconcertante variedade de homens e 
mulheres, alguns de aguda inteligência política, alguns de 
audácia carismática, alguns de inspiradora generosidade 
de espírito, e outros, o que não é surpreendente, com pou-
cas ou nenhuma dessas belas qualidades, e muitas outras 
bem menos cativantes. Como agente iniciador, ele nunca 
realmente precisou de um plano – apenas aversão mais ou 
menos centrada no que aí está, e a coragem de atacá-lo em 
pessoa e estimular outros a se juntarem a ele. Nessa rou-
pagem, tudo o que realmente se exige é uma capacidade 
de oportunismo bem desenvolvida ou, em termos mais neu-
tros, certa medida de talento político. Mas seus formidáveis 
poderes de recrutamento ao longo desses dois séculos e o 
caminho que marcou na história política do mundo moder-
no não se devem apenas às carreiras que ele abriu ao talen-
to político e à vida sem enfado. Devem-se, pelo menos na 
mesma medida, ao canto de sereia da conclusão: a promes-
sa de um futuro transcendentalmente melhor, já vivo e ple-
namente formado no interior das misérias do presente.

Por mais de um século depois de 1794, não havia pro-
va sólida de que o papel de revolucionário profissional, o 
pressuposto da revolução como vocação pessoal e modo de 
vida completo por um grande conjunto de indivíduos, tives-
se a mínima conseqüência histórica ou política. Importava 
certa medida de glamour à la Byron ou Shelley àqueles que 
resolveram assumi-lo, e mais do que sugestão de ameaça aos 
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defensores da velha ordem de Metternich em diante. Mas 
ao longo da primeira metade de sua duração histórica, nun-
ca foram os revolucionários profissionais que derrubaram 
um regime, muito menos o mantiveram assim para sempre. 
Durante algum tempo, o que conferiu força histórica mun-
dial aos revolucionários profissionais e mostrou que, no 
lugar e no momento certos, diante (se quisermos) do elo 
mais fraco, eles podiam mudar o curso da história numa 
escala imensa, foi a chegada dos bolcheviques ao poder em 
1917. O que disseminou essa lição por bem mais que meio 
século e despertou incessantes esforços para imitá-la, foi 
uma descoberta sobre a crescente vulnerabilidade de dife-
rentes tipos de regime, especialmente no xeque-mate da 
Guerra Mundial (Dunn, 1980). É muito difícil saber quanto 
do impulso para imitá-la veio da expectativa de conclusão 
(da realização revolucionária), mesmo sob o questiona-
mento mais detalhado, e talvez isso não esteja nem mesmo 
determinado como questão. Podemos estar certos de que 
no total foi bastante substancial.

Temos todas as razões para confiar em que a vulnerabili-
dade dos regimes continue generalizada. Não há uma razão 
sólida, a meu ver, por que qualquer possível forma de regi-
me possa ser considerada imune a ela para sempre, de modo 
que o projeto de derrubada está ainda bem vivo, havendo 
todas as razões para esperar que mantenha seu apelo, até e 
mesmo sua perspectiva intermitente de eficácia, num futu-
ro qualquer que possamos coerentemente imaginar. Menos 
plausível é que o projeto de conclusão ainda mantenha seu 
encanto. Se não conseguir mantê-lo, isso marcará o dobre de 
finados de uma forma singular de comunidade política, uma 
contraparte sombria e secular da Civitas Dei, mantida unida, 
ainda que precariamente, pelo esquivo objeto de seu amor 
comum, que se estendeu por todas as épocas desde 1789. 
Em situações particulares e durante algum tempo, esses laços 
imaginários podiam e, às vezes, chegaram a alcançar, pelo 
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menos espasmodicamente e muito além das fileiras dos revo-
lucionários profissionais, milhares de pessoas esforçando-se 
para reconstruir suas vidas despedaçadas. O surgimento e 
desaparecimento desses elos de solidariedade constituiram 
não só um aspecto da história da revolução, como a brutal 
pragmática da ruptura e nova subjugação do Estado na sua 
esteira. Se no futuro existirem episódios que necessitem a 
categoria revolução, será porque eles também trazem à tona 
essa solidariedade numa escala de massa e as mantêm por 
períodos significativos de tempo. É difícil ver como pode-
riam fazer isso sem uma visão crível de conclusão. Se ela se 
mostrará disponível, teremos de esperar para ver.

John Dunn 
é professor do Departamento de Política da Universidade 
de Cambridge (Reino Unido) 
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