
CADERNOS
OPÇÃO SOCIALISTA

 Seminário
 REFLEXÕES SOBRE 1917:
 Repensar um século de socialismo

A Revolução Russa de 1917
Edição nº1

Vereadora Sofia Cavedon - Deputado Estadual Jeferson Fernandes
Deputado Federal Elvino Bohn Gass - Deputado Federal Pepe Vargas





A Revolução Russa de 1917



CADERNO OPÇÃO SOCIALISTA

Vereadora de Porto Alegre Sofia Cavedon 
Deputado estadual Jeferson Fernandes
Deputado federal Elvino Bohn Gass
Defputado federal Pepe Vargas

Organização: Raul Pont 
Revisão: Raul Pont e Marta Resing
Diagramação e editoração: Vanessa Vargas
Capa: Vanessa Vargas e Marta Resing
Fonte: Viento Sur - uma revista política em formato 
 impresso e web - http://vientosur.info/

SUMÁRIO ?

Reflexões sobre 1917: Repensar um século de socialismo 5
Por que a revolução triunfou somente no Império Russo? 9
O comunismo soviético e o dilema dos partidos comunistas 19



 5

Nossos mandatos somam-se as inúmeras manifestações, conferências, 
seminários que neste ano registram os cem anos da Revolução russa, em 
todo mundo.

 Este acontecimento é um marco na história da humanidade como se 
constituíram, também, a Revolução francesa em 1789 e a Revolução inglesa 
do século XVII. São aqueles momentos que vão além do ocorrido em um dia 
ou um mês, mas que por sua profunda significação e simbolismo transfor-
mam-se em referência para milhões de pessoas em todos os continentes.

 Para nós, estudar, conhecer e compreender esses momentos é muito 
mais do que reconhecer a saga heroica de seus protagonistas e que melhor 
simbolizaram as lutas e conquistas de milhões de homens e mulheres que se 
mobilizaram para garantir mudanças e transformações sociais. Um seminá-
rio sobre 1917 deve buscar compreender a complexidade e a riqueza de uma 
revolução social dessa envergadura em todas as dimensões. Desde as cor-
rentes e barreiras de relações arcaicas que são rompidas pela ação humana 
aos limites, condicionamentos e até derrotas e frustrações que esses grandes 
momentos geram onde se realizam.

 A história é essa sequencia não linear de vitórias e derrotas, de avanços e 
recuos, onde a humanidade vem lutando por sua emancipação material, por 
dignidade, por direitos democráticos e sociais, por tolerância, por igualdade.

 Quem ousaria pensar que a vaga revolucionária republicana e de direitos 
humanos despertada em 1789, em Paris, sofreria uma profunda derrota e a 
Europa em 1815 levava a cabo a Restauração dos regimes absolutistas. Ape-
sar disso, a vida, as relações sociais não seriam mais as mesmas das velhas 
monarquias feudais. Novas contradições. Novos conflitos.

      A Revolução russa é um desses momentos históricos que nos permite 
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conhecer e tirar lições que vão além do fim do império czarista, anacrônico 
numa Europa que rapidamente se urbanizava e industrializava, mas, tam-
bém, caminhava na direção de uma nova partilha imperialista do mundo 
levando o continente a uma guerra mundial.

Em uma conjuntura dessas há um conjunto de experiências, comporta-
mentos e aprendizados que se colocam como ensinamentos obrigatórios 
para os militantes políticos de outras realidades e de épocas distintas.

Como se inserem países periféricos e/ou coloniais em uma crise mundial? 
Como são tensionados por esses acontecimentos?

Como se comportam as classes sociais e/ou frações de classes e os seus 
partidos ou outras formas de organização diante da crise e de suas alterna-
tivas?

Como se relacionam essas classes e partidos com seus respectivos inte-
resses sociais nos países centrais geradores do conflito?

Isso já seria suficiente para um fascinante estudo para, comparativa-
mente, compreender como se inserem outros países, seus agentes políticos, 
também periféricos ou de origem colonial num momento de grave crise no 
sistema capitalista.

Qual o momento certo na relação tática-estratégia? Manter o parlamento 
e o sistema ou “todo o poder aos soviets”?

A experiência russa, no entanto, vai além. A vitória dos bolcheviques le-
vou a Rússia a ir além da inicial revolta política que depôs o império e ensaia-
va um novo regime constitucional parlamentar.

Os bolcheviques levaram a cabo uma revolução social, com base nas or-
ganizações soviéticas (conselhos) que se constituíram como uma forma de 
duplo poder distinto dos parlamentos liberais representativos.

A criação da União Repúblicas Socialistas Soviéticas alterou a história 
mundial. Pela primeira vez uma experiência socialista se materializava num 
país de grande dimensão e população. Revoga-se a propriedade privada dos 
grandes meios de produção e lança-se o desafio do planejamento econômi-
co centralizado visando superar a “anarquia” do mercado capitalista.

O impacto nos demais países, mas, principalmente junto aos partidos e 
sindicatos dos países centrais do capitalismo europeu é enorme. Divide-se o 
movimento socialdemocrata e surgem, em todo mundo, os partidos comu-
nistas identificados com a experiência soviética e o apoio ao novo Estado so-
cialista. A URSS patrocina a organização da Terceira Associação Internacional 
dos Trabalhadores (III Internacional).

Por outro lado, a guerra civil interna que se prolonga e o cerco imperia-
lista, inclusive, com invasão da URSS por vários países, altera rapidamente 
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o quadro político do país: fim da liberdade partidária, do caráter plural dos 
sovietes e, por fim, da própria democracia no interior do Partido Comunista 
da URSS.

A Grande Guerra gerou profunda crise na Europa Ocidental, mas faltaram 
fatores subjetivos para que a proposta socialista se estendesse para outros 
países.

A tese do “socialismo em só país” ganha força na URSS e a hegemonia 
stalinista sobre o Partido terá profundas consequências internas e externas. 
Os PCs no mundo todo serão convocados a pensarem suas ações de acordo 
com a realidade e as necessidades do Estado soviético.

A ideia do Seminário, portanto, não é de mero registro de homenagem 
nem de uma apologia saudosista do “socialismo real” vivido na União Sovié-
tica e nos demais países que viveram experiências semelhantes, em especial, 
no pós II guerra Mundial.

Quais as consequências para os PCs e a esquerda mundial desses pro-
cessos? Como se comportaram os partidos comunistas nos países europeus 
onde a democracia representativa e a pluralidade partidária confrontavam 
com o “partido único” na URSS?

Certamente, a crise na URSS não surgiu na Queda do Muro de Berlim. 
Nem se explica na mera “competição” tecnológica e de produtividade frente 
aos países hegemônicos do bloco capitalista. A crise das experiências socia-
listas é mais profunda e complexa do que a maniqueista propaganda do lon-
go período da Guerra Fria até hoje.

Nós, que não abdicamos o horizonte utópico de uma sociedade sem clas-
ses, que continuamos lutando por uma sociedade igualitária, onde a racio-
nalidade e o planejamento humanos superem as “leis invisíveis” e anárquicas 
do mercado, sabemos da importância do conhecimento sobre  as experiên-
cias socialistas do século XX.

Há quase 40 anos, quando iniciamos a construção do PT, nossos textos 
originários já apontavam que não nos orientávamos pelo “socialismo real” 
burocratizado e autoritário do stalinismo nem pelo passivo gerenciamento 
da crise capitalista que os governos socialdemocratas praticavam na Europa 
capitalista. Acompanhamos os limites e as derrotas do “eurocomunismo”, o 
declínio dos grandes partidos da esquerda europeia que não responderam 
aos novos desafios ou se renderam ao “pensamento único” de que não há 
vida fora da globalização neoliberal.

Nesse curto espaço de tempo vivemos nossas próprias experiências e 
constatamos, agora, que a simples negação da burocratização ou da rendi-
ção à lógica neoliberal, também, não impediram nossas derrotas e fracassos.



 8

Repensar o socialismo, nestes 100 anos que nos distanciam de 1917, é 
retomar os ensinamentos e as experiências virtuosas para alcançarmos alter-
nativas duradouras.

Estamos convencidos que sem democracia, sem pluralidade, sem partici-
pação direta e permanente da sociedade, sem formas de controle e decisão 
que superem a mera representação, erraremos de novo.

Aprendemos, também, que o produtivismo predador e o consumismo 
supérfluo e irracional põem em risco o próprio planeta.

A igualdade de gênero, o combate ao machismo e ao patriarcalismo, as-
sim como ao racismo e aos preconceitos que levam as pessoas à intolerância 
e ao obscurantismo são exigências de um projeto socialista atual.

Em cinco sessões, o Seminário “Repensar o Socialismo” quer resgatar, 
também, a preocupação e o estudo sobre as experiências autogestionárias, 
sobre a construção de um planejamento sob controle público e democráti-
co, de uma outra institucionalidade não burocrática, nem perpetuadora de 
desigualdades entre sociedades e governantes como temos hoje.

Mesmo com acertos e críticas superadoras da velha esquerda brasileira, o 
PT não conseguiu traduzir a maior parte desse desafio quando foi governo. 
De forma autocrítica temos que reconhecer isso. É a forma adequada para 
manter a luta, reconstruir programa e objetivos e prestar nossa homenagem 
àqueles que há um século tiveram a ousadia e a coragem de transformar 
sonhos em realidade.

 Sofia Cavedon
 Jeferson Fernandes
 Elvino Bohn Gass
 Pepe Vargas
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1. Introdução 
Origem e desenlace da revolução mundial

A revolução russa não foi uma resposta totalmente inesperada à 1ª guerra 
mundial, nem tampouco pretendeu ser uma resposta exclusiva. A possibili-
dade de guerra generalizada desembocar em uma explosão revolucionária 
era algo que se considerava como prognóstico e proposta na socialdemo-
cracia europeia e, desde um interesse distinto, entre as elites e os governos 
da época.
Desde o conflito do Marrocos (1905), que colocou frente a frente o Império 
Alemão com a “Entente Cordiale”, estabelecida pelos governos da França 
e do Reino Unido na partilha do norte da África, a Segunda Internacional 
debatia sobre como fazer frente à ameaça da guerra. No congresso de Stut-
tgart, em 1907, a cautelosa proposição antibélica de Bebel, líder do SPD, de 
atuar com “os meios que pareçam mais eficazes” para evitar a guerra e, se 
não se conseguir, “pelo menos atuar de modo que tenha fim rapidamente”, 
foi radicalizada graças à emenda, aceita pelo Congresso, de Rosa de Luxem-
burgo, Lenin e Martov, que acrescentou ao final que, se o conflito explodisse, 
a classe operária deveria “utilizar com todas as suas forças a crise econômica 
e política criada pela guerra para agitar as camadas populares mais amplas e 
precipitar a queda da dominação capitalista” (Del Rosal, 1958). Essa conside-
ração final foi habitual no seio da socialdemocracia, ainda que mais com um 
sentido retórico que outra coisa. O próprio Bebel declarou no Reichstag em 
1911: “Estou convencido que esta grande guerra mundial que se aproxima 
será seguida por uma revolução mundial. Recolhereis o que haveis semeado. 

POR QUE A REVOLUÇÃO TRIUNFOU 
SOMENTE NO IMPÉRIO RUSSO?

José Luís Martín Ramos
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Aproxima-se o crepúsculo dos Deuses para o regime burguês” (Kriegel, 1976).
Lenin nunca se afastou dessa previsão e proposta e com ela agiu quando, 
finalmente, a grande guerra se produziu. Quem se afastou foram os principais 
partidos da II Internacional que se submeteram à dinâmica de seus estados, 
aos postulados de seus respectivos nacionalismos e às suas “lógicas” de guer-
ra. A oportunidade de desencadear como resposta uma revolução mundial 
não esteve nas mãos da minoria que rechaçou esta submissão, até que a im-
prevista duração da guerra e o enorme custo social e cultural que significou a 
recolocaram no cenário dessa catástrofe como possibilidade e como necessi-
dade. Isso foi feito, começando pelo que, em feliz metáfora, Lenin denominou 
“o elo mais fraco da cadeia imperialista”, o Império Russo, no qual existia, 
desde 1905, uma experiência adquirida da relação entre guerra e revolução. 
A “revolução russa” foi considerada, desde o primeiro momento pela direção 
bolchevique – a qual se somou Trotsky ainda em 1917 –, não com um fato 
local, como postulavam os integrantes do governo provisório constituído 
em fevereiro de 1917, mas como o início do processo da revolução mundial. 
Um começo que deveria ser aproveitado, mas que teria cumprimento na ge-
neralização da onda revolucionária nos estados capitalistas desenvolvidos, 
iniciando pela Alemanha.
A guerra resultou em condição necessária, porém não suficiente para desa-
guar em uma revolução mundial. As potências vencedoras do conflito neu-
tralizaram o descontentamento com a ilusão dos benefícios do triunfo e com 
a forçada transformação do parlamentarismo em democracia representativa, 
uma conquista efetiva do movimento operário que lutava pelo sufrágio uni-
versal também, ainda que não fosse seu objetivo final. Em relação aos perde-
dores, desapareceram dois Estados, o Austro-Húngaro e o Otomano, dando 
a um novo mapa político no qual os movimentos revolucionários...
O que sobreviveu, a Alemanha, passou de Império a República e teve a capa-
cidade suficiente para combinar o exemplo revolucionário do novo estado 
soviético e situar sua própria revolução de novembro de 1918, que acabou 
com a guerra, nos termos de um processo local, de democratização política, 
mas não de uma alternativa sistêmica.
Por que essa alternativa triunfou no Império Russo e não aconteceu no Im-
pério Alemão? Não houve uma única razão, mas uma combinação de razões 
que podemos resumir em uma conclusão diferencial, O Império Russo foi 
derrubado em 1917 como Estado, como consequência de um processo de 
crise que vinha deixando-o sem alicerce, sem sustentação, desde a transição 
do séc. XIX ao séc. XX. O que caiu em 1918 na Alemanha não foi o Estado, 
mas sua forma monárquica, o regime “guilhermino” e o bloco dirigente que o 
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havia governado. Porém, o Estado sobreviveu sob a forma republicana com 
uma transformação de suas bases de participação política e uma recompo-
sição de seu bloco dirigente, derivando a revolução inicial, a insurreição, em 
reforma. Uma diferença que não estava predeterminada, ainda que partindo 
de condições gerais, distintas, mas que se foi construindo através das deci-
sões tomadas pelos atores sociais e políticos, coletivos e individuais, de cada 
um dos dois impérios.

2. Por que triunfou no Império Russo?

O Império Russo governava no final do séc. XIX uma sociedade em transição 
ao capitalismo industrial e agrário (Figes, 2000). O desenvolvimento da agri-
cultura comercial se beneficiou da emancipação camponesa, transformando 
o servo em diarista e arrendatário e, no melhor dos casos, em pequeno pro-
prietário, potenciando a venda e o aluguel de terras da nobreza nas regiões 
mais férteis, onde os novos proprietários podiam chegar a ser pequenos 
fazendeiros. O impulso capitalista reforçou-se ao final do século com a mu-
dança de conjuntura do mercado mundial – elevação dos preços agrícolas e 
queda dos fretes no transporte - que estimulou os latifundiários, nobres ou 
não, a intensificar a produção mercantil, liquidando os arrendamentos – para 
explorar diretamente a terra em seu benefício – ou elevando exponencial-
mente o preço dos que se mantinham alugando e baixando o salário dos 
diaristas. O crescimento da população camponesa, que passou de 50 a 79 
milhões no último terço do século, ampliou a carência de terra entre os que 
já não a tinham sequer para a subsistência e gerou uma migração forçada de 
milhões de camponeses, boa parte dos quais alimentaram o crescimento do 
proletariado industrial e das cidades. A população urbana passou de 7 para 
28 milhões, com subúrbios miseráveis em Moscou, São Petersburgo e nas 
cidades mineiras e portuárias. Sua consequência social foi uma prolongada 
insatisfação camponesa, frente a qual o Império, defensor dos interesses da 
nobreza tradicional e das novas explorações capitalistas, não teve outra res-
posta que a repressão através do exército. Entre as duas últimas décadas do 
século XIX e os anos anteriores à revolução de 1905, ocorreram mais de 1500 
protestos camponeses reprimidos militarmente.
Paralelo a essa evolução do mundo camponês, produziu-se um salto indus-
trial, com notável intensidade ainda que marcado pela dispersão. Estimulada 
via governo pelo príncipe De Witte, entre 1892 e 1903, a indústria apresentou 
índices de crescimento de 8% entre 1890 e 1900. Essa arrancada manteve 
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uma importante dependência do investimento e da proteção estatal e duas 
debilidades, no âmbito de seu financiamento e, sobretudo, no de seu mer-
cado, limitado, no interior, pela permanência de uma população camponesa 
majoritariamente tradicional e fora dos circuitos comerciais, e, no exterior, 
pela perda de competitividade do império frente às potências ocidentais. Por 
outra parte, o arranque industrial estava gerando crescimento urbano inten-
so que repercutia tensionando as relações campo-cidade, e uma pressão de 
impostos, junto ao mundo camponês, para contribuir com o financiamento 
da política industrial do império e sua projeção internacional, e salarial, tanto 
sobre a parte atingida do campesinato como sobre as classes trabalhadoras 
das indústrias e das minas. 
Diante desse acúmulo de novas tensões, geradas pela “modernização” (não 
pelo atraso, como vulgarmente considera-se), o Estado tzarista não respon-
deu ampliando sua base de apoio e participação, recompondo um novo tipo 
de controle e integração social. Ao mesmo tempo em que se estimulava a 
transformação econômica, bloqueava-se qualquer transformação política 
pelo temor de que esta fosse além do controle do Imperador. Há numerosos 
exemplos disso. Um dos mais significativos foi a contrarreforma dos zemst-
vos, os conselhos de governo local criados em 1864, que, apesar de domina-
dos pela nobreza local e setores proprietários, sofreram intervenções a partir 
de 1890 por Alexandre III, impondo sobre eles o controle dos governadores, 
os “pequenos tzares”. A real dimensão da autocracia foi diminuindo na pro-
porção direta ao crescimento capitalista. As formas históricas, paternalistas, 
de controle social estavam em crise, e a burocracia civil e militar era insu-
ficiente para atender tanta mudança e tanto conflito. No início do século 
XX, contavam para controlar o país com uma diminuta polícia de menos de 
7000 agentes e 1800 suboficiais e, em torno disso, dos “pequenos tzares”, 
em franco desprestígio frente aos camponeses, classes médias e pequenos 
fazendeiros. O recurso ao exército foi inevitável, porém um exército não vive 
de suas “façanhas” internas, mas de suas vitórias militares, mais ainda se é um 
exército imperial em sua cúpula e camponês em sua base. 
A ofensiva exterior na Manchúria e Coreia, com a qual o Império Russo quis 
superar os estrangulamentos do crescimento capitalista e o retrocesso da 
hegemonia autocrática, terminou na aventura da guerra com o Japão, me-
nosprezada pelo nacionalismo russo e o governo de Nicolau II, que, em 1894, 
sucedeu a seu pai não apenas no trono, mas na alergia à reforma do Estado. 
A guerra (1904/5) acabou em derrota e na eclosão das oposições internas 
com um primeiro episódio revolucionário entre 1905 e 1906. Aqui é sempre 
lembrado o Soviete de São Petersburgo, mas tão importante quanto ele foi a 
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explosão da revolta camponesa. A concessão da Duma – que permitiu desa-
tivar os protestos da cidade em 1905 – ficou hipotecada ao atribuir-se ao Tzar 
a dissolução do parlamento e negar-lhe todo o controle sobre o governo, que 
seguiria sendo nomeado pelo Tzar. Frustrou-se, assim, a evolução do Estado 
para um regime constitucional liberal. Para culminar, o novo 1° ministro, o 
Príncipe Stolypin, reforçou a hostilidade à reforma política, confiando na es-
trita reforma econômica. Em particular, maior privatização da agricultura em 
prejuízo da instituição comunal tradicional, o mir. Esperava, assim, ampliar o 
segmento do campesinato proprietário em favor do Império e incrementar a 
produção mercantil e com isso os ingressos fiscais. 
A dissolução do mir piorou as condições do campesinato pobre, ativou novos 
protestos, onde predominava o sistema comunal, e levou Stolypin a recru-
descer a repressão, o que o converteu, aos olhos do povo, em um verdugo do 
Estado. Lenin concluiu que a chave do triunfo da revolução no Império Russo 
seria a aliança entre o proletariado e o campesinato – que havia faltado em 
1905 – com o objetivo imediato da “ditadura revolucionária democrática de 
operários e camponeses” (Lenin, 1905). Bloqueada a reforma política, sem 
tempo para que dissolução do mir produzisse mais benefícios que proble-
mas, a reflexão de Lenin deu um novo horizonte estratégico para uma saída 
revolucionária à crise do Império com o apoio social suficiente.
A entrada do Império Russo na 1ª Guerra Mundial acelerou o tempo his-
tórico da crise do Estado e no caminho rumo à revolução. As razões dessa 
participação eram, fundamentalmente, geopolíticas. O acesso ao Mediter-
râneo, desde o Mar Negro – uma compensação pela derrota na Ásia –, seria, 
além disso, uma tentativa de autocracia russa recuperar apoios, mediante 
a reativação do nacionalismo pan-eslavo, apresentando-se como protetor 
dos Balcãs ante a agressividade austríaca. Razões que não alcançaram a 
projeção social desejada pelo Tzar. A guerra nunca teve o apoio popular 
inicial que, lamentavelmente, teve no resto dos países beligerantes e abriu 
definitivamente a brecha entre a sociedade e o Estado. Em nenhum mo-
mento, Nicolau II e a minoria social que o apoiava consideraram a neces-
sidade de desenvolver políticas institucionais de “união sagrada”, seja com 
governos de mais ampla representação ou com acordos parlamentares de 
apoio à guerra. Seguiu-se desconsiderando a duma e seu governo pessoal 
rumou, mais que nunca, a um governo de corte, quase de camarilha, cujo 
desprestígio aumentou com o truculento episódio de Rasputin. Quando a 
guerra caminhou para um longo e sangrento conflito, ficaram evidentes 
todas as debilidades o Império: a modernização econômica que não con-
seguia sustentar o novo tipo de guerra; as insuficiências de infraestrutura 
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que dificultavam as comunicações entre frente de guerra e retaguarda, 
entre campo e cidade; a falta absoluta de representatividade do governo 
do Estado; a vertiginosa perda da capacidade de articular consensos como 
consequência do abuso repressor do Estado e a falta de uso de seus me-
canismos e faculdades de integração. As derrotas militares foram produto 
dessas debilidades, somadas aos problemas de eficiência de uma hierar-
quia submetida aos jogos e tensões de corte e camarilha.
Em 1916, o Estado iniciou sua implosão, com uma nova onda de motins cam-
poneses por todo o Império. A isso se somava o aumento massivo das de-
serções que descontrolavam, ao mesmo tempo, a estabilidade da frente de 
guerra e a retaguarda. O penúltimo ato dessa implosão foi a conspiração das 
elites. Em 1916, o general Brusilov e o político liberal Gukchov, articulados 
com Miliukov e com Kerenski, consideraram a necessidade de um golpe pa-
laciano que depusesse Nicolau II e promovesse um governo em acordo com 
a Duma, que fosse capaz de reorientar o Estado em guerra. Faltou tempo, a 
revolução explodiu antes que essa manobra pudesse realizar-se.

3. Triunfou, porém, ficou só 

O levantamento camponês adiantou-se ao levantamento operário, que co-
meçou nas mobilizações nos centros de trabalho, desde os primeiros dias de 
1917, em um cenário de greves problemas, de desabastecimento e frio, uma 
corrente de protestos, graves e manifestações, dos trabalhadores de São Pe-
tersburgo – Petrogrado desde 1914 – que exigiam o fim da guerra imediato 
e a derrubada do Tzar. Cronologicamente, a revolução começou em 23 de 
fevereiro – 8 de março no Calendário Gregoriano – com as celebrações do 
Dia da Mulher Trabalhadora que originaram duros enfrentamentos entre os 
manifestantes e o exército e culminaram em uma insurreição popular.  Como 
já havia acontecido nas rebeliões camponesas de 1905/6, as tropas começa-
ram a se negar a reprimir manifestantes. Agora, a base do exército começou 
a se unir aos manifestantes. Com essa diferença, o Tzar já não tinha nenhuma 
margem de manobra política para neutralizar a insurreição, que se estendeu 
a Moscou e às guarnições da marinha de guerra no mar Báltico. Boa parte do 
território do Império estava fora do controle do Estado e em mãos dos cam-
poneses desde 1916. Nicolau II abdicou em 14 de março, num gesto vazio, já 
que o poder estava mudando de mãos. 
A insurreição de Petrogrado marcou o triunfo da revolução, porém esta 
não foi ato de um dia nem se deteve nos acontecimentos de fevereiro, que 
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finalizaram o Império tzarista. O Estado afundara, e o desenlace da revolu-
ção incluía a recomposição de um novo poder, fragmentado e disperso em 
fevereiro, e de um novo Estado, cujas características assinalariam o alcance 
dessa revolução. Nominalmente, podemos considerar uma “revolução de 
fevereiro” e outra “revolução de outubro”. Na realidade, existiu apenas uma 
revolução. Um mesmo processo revolucionário em que se colocou a disjun-
tiva entre restringi-la ao que havia sido o objetivo da oposição liberal desde 
1905, uma reforma política, ou a constituição de um novo Estado, distinto, 
que transformasse em um ato de poder o protagonismo popular que ha-
via dado o pontapé definitivo à autocracia. O comitê da Duma – que, por 
decisão própria, se constitui em governo provisório – e quem o integrava e 
apoiava eram os grupos liberais (de Lvov e Milinkov), as facções moderadas 
da socialdemocracia – os mencheviques – e os “socialistas revolucionários” 
assim como o pequeno grupo “trabalhista” de Kerensky, sustentaram a pri-
meira opção que supunha uma revolução política, mas não social. Lenin e 
a facção socialdemocrática que liderava – os “bolcheviques” – retomaram 
o fio de suas conclusões da revolução de 1905 e defenderam que a única 
saída que respondia ao levantamento de operários e camponeses, era a 
revolução social, construindo seu próprio Estado, vertebrado pelos sovietes 
(conselhos) nos quais se integravam os camponeses, mediante a repartição 
da terra, não como um objetivo em si mesmo, mas como o primeiro passo 
da revolução mundial.
A guerra, marco e origem imediata da insurreição popular, foi, também, 
o fator determinante da resolução dessa disjuntiva. A negativa do gover-
no provisório de retirar-se da guerra – comprometendo-se com a França 
e Inglaterra a continuá-la – bloqueou o apoio social de que necessitava 
para impor-se como autoridade real e fazer avançar sua agenda política, 
impedindo sua consolidação (sucederam-se quatro governos provisórios) 
e propiciando, a partir do verão de 1917, a reação de movimentos contrar-
revolucionários entre os comandos militares. A insistência bolchevique 
em manter a alternativa de um novo Estado revolucionário e acabar com a 
guerra foi orientando o apoio social para suas propostas. A ameaça da con-
trarrevolução acabou reforçando essa estratégia como uma necessidade. A 
tomada do poder, em outubro, pelos bolcheviques e parte dos “socialistas 
revolucionários”, com o apoio do Soviete de Petrogrado não foi um golpe 
de Estado, mas o ato que encerrou a disjuntiva sobre que Estado se consti-
tuiria a revolução. O último governo provisório, dirigido por Kerensky, caiu 
da mesma forma que a autocracia tzarista em fevereiro, impotente para 
se defender. O novo governo, que já não se considerava provisório, mas 
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revolucionário, sob a denominação Conselho (soviet) dos Comissários do 
Povo, recebeu a mesma corrente de apoios que se produziu em fevereiro, 
do Báltico até Moscou e do centro do país até o Cáucaso. O fim da guerra, 
com a declaração imediata do “cessar fogo” e o início das negociações para 
elaborar o acordo de paz com o Império Alemão, selou o apoio popular e a 
consolidação da decisão tomada em outubro.
Ficava, no entanto, uma longa tarefa. Conseguir controlar todo o país no 
qual a intervenção franco-britânica começava a multiplicar as resistências 
sobre o território e esperar que se cumprisse a agenda da revolução mundial 
que daria sentido definitivo da proposta bolchevique. O controle do país foi 
alcançado atravessando uma cruenta guerra civil, cujo detalhamento excede 
o objetivo deste artigo. Ao contrário, o cumprimento da agenda revolucio-
nária ficou abaixo da média. Parecia que se cumpriria quando, em novembro 
de 1918, eclodiu na Alemanha uma insurreição majoritariamente operária 
exigindo o fim de uma guerra que evidentemente não seria ganha. Todo 
o protagonismo ficou com as classes trabalhadoras e a gestão do levante 
caiu nas mãos da socialdemocracia, do partido, que não promoveu o movi-
mento, mas do qual participou plenamente. Uma socialdemocracia também 
dividida, mas, neste caso, não pela disjuntiva entre reforma ou revolução. 
A contradição estava no apoio ou no rechaço à guerra. Como no Império 
Russo, o imperador Guilherme II também abdicou e com ele caiu o regime 
monárquico, porém, diferente do que ocorrera na Rússia, o Estado alemão 
não afundou junto com a monarquia. A revolução de novembro não estava 
precedida por uma crise crônica do sistema, nem por uma correspondente 
mobilização rebelde ou revolucionária.
O Império Alemão construíra um regime representativo que, apesar de suas 
limitações e desigualdades, permitia ao Estado integrar a grande maioria da 
população. Nessa integração estava incluída a socialdemocracia cuja opção 
reformista assinalou-se nos anos anteriores à grande guerra pela pressão dos 
sindicatos contra qualquer alternativa revolucionária. 
Ao novo poder, o Conselho de Representantes do Povo, integrado em partes 
iguais pelas duas facções socialdemocráticas, colocou-se a mesma disjuntiva 
da revolução russa. Entretanto, as correlações de autoridade e força se dese-
nharam ao contrário. A maior força e maior autoridade a teve o setor refor-
mista da socialdemocracia, dirigido por Ebert, que controlava o SPD, com o 
apoio dos sindicatos afinados com o Partido, dirigidos por Legien. O modelo 
da evolução da democracia parlamentar ao socialismo de Ebert e, da “fábrica 
constitucional” de Legien, na via da socialização progressiva das empresas 
sob direção sindical, era plenamente coincidente. Os defensores de uma saí-
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da de revolução social que se unisse com a “revolução soviets”, liderados por 
Rosa Luxemburg, seguiram sendo uma minoria como já eram anteriormente 
no SPD e não puderam contar com a organização dissidente, o USPD (Partido 
Socialista Alemão Independente), fundado sob o rechaço da guerra, soman-
do reformistas (como Kantsky e Bernstein) e revolucionários, profundamente 
dividida sobre a contradição frente à guerra. Além disso, a burguesia indus-
trial alemã apressou-se em reforçar a opção de Ebert e Legien, assinando 
nos primeiros dias da revolução de novembro um grande pacto patronal e 
sindical. O pacto recolhia todas as reivindicações do sindicalismo da época, 
incluída uma difusa promessa de acesso à gestão da empresa e à participação 
nos lucros. Sem que a guerra, finda com a revolução de novembro de 1918, 
desestabilizasse a liderança de Ebert, este impôs a agenda de restringir a 
mudança à instauração de uma república democrática na Alemanha, man-
tendo não apenas o sistema capitalista, mas todo o arcabouço institucional 
do Estado, começando pelo aparato civil e a cúpula do aparato militar que 
acatou sua autoridade (Maier, 1988).
O desengano diante da orientação que assumiu a revolução alemã foi, tem-
porariamente, distraído, entre 1919 e 1920, pela persistência de um espocar 
descontínuo de mobilizações revolucionárias na Europa central e oriental 
e pela eclosão de uma mobilização operária na Europa ocidental que não 
alcançou passar do estágio das reivindicações econômicas à luta pelo poder 
político. A última ilusão, já bastante forçada, foi a guerra do Estado soviético 
contra o novo Estado polaco promovida pela França e Grã-Bretanha. Ilusão 
derrotada com o fracasso do exército vermelho às portas de Varsóvia, no final 
do verão de 1920. Apesar de que, até 1923, esperou-se que a mobilização 
revolucionária se reativasse na Alemanha, tanto lá como no resto da Euro-
pa, a situação estabilizou-se em benefício do sistema capitalista, ainda que, 
concedendo um processo de democratização na Europa ocidental. O Estado 
soviético sobreviveu, porém, permaneceu como o que não queria ter sido: o 
único Estado revolucionário e não o ponto de partida. A “Revolução Soviéti-
ca” ficou reduzida a “Revolução Russa”.
A marcha adiante se tornou muito difícil, problemática, porém, a volta atrás 
era impossível ou, ao menos, impensável.

José Luís Martín Ramos é catedrático de História contemporânea na Uni-
versidade Autônoma de Barcelona
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“Nada foi perdido se assumirmos  
primeiro que tudo foi perdido” 

Julio Cortázar

1. O silêncio dos comunistas 

“Agora que não há mais comunismo, ou apenas o que restou dele, o antico-
munismo continua ativo. Critica-se e denuncia-se o comunismo e os supostos 
comunistas... No entanto, os partidos que o sucederam, seus dirigentes e intelec-
tuais mantêm-se em silêncio, não analisam o que significou ou o que aconteceu, 
seus êxitos e fracassos, seus compromissos constrangedores (com a URSS) e a 
dignidade e o heroísmo de seus militantes”2. Dessa forma, o intelectual e sindi-
calista Vittorio Foa questionou dois destacados políticos e intelectuais do PCI, 
Alfredo Reichlin e Miriam Mafai. Um silêncio que te enfrenta com o nada.

A obra de Marx é, ao mesmo tempo, uma interpretação crítica excepcio-
nal da sociedade industrial capitalista e uma utopia escatológica imprecisa, 
o comunismo. Há de se reconhecer que Marx, muito apegado à realidade 
do presente, não foi um “socialista utópico”. Não foi muito longe em suas 
previsões teleológicas, somente indicou um processo de democratização da 
economia e das relações sociais, que se fundamentava no progresso acele-
rado dos países mais industrializados e no Estado liberal que possibilitava 
o conflito social no âmbito político. Contudo, a revolução russa explodiu 
sobre um Estado autocrático e em desintegração, em uma sociedade pouco 
industrializada, com uma burguesia moderna quase inexistente, uma classe 
operária muito minoritária e uma imensa classe camponesa que sofria, de 
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fato, relações de escravidão. Poderia ter sido uma revolução democrática 
“à francesa” se provavelmente Lenin e Bukharin tivessem liderado o parti-
do (embora eu tenha muitas dúvidas com respeito à Lenin). Apesar disso, o 
esquerdismo messiânico bolchevique e o autoritarismo violento de Stalin 
promoveram uma “revolução industrial” com elevados custos sociais, que foi 
um relativo êxito econômico expressado pela industrialização pesada e pela 
urbanização acelerada. Porém, houve um alto custo político, não somente 
pelo caráter totalitário do Estado, como também pela deslegitimação gradu-
al da esperança comunista em todo o mundo. Aquilo que foi um “Estado de 
exceção” se converteu em um sistema estrutural que se transformou em um 
fantasma terrorífico. O fim do sistema soviético foi o final do ideal comunista, 
pelo menos por enquanto.3 

Os Partidos Comunistas Europeus surgiram influenciados pela revolução 
russa e também pelos efeitos da implacável Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) e a consequente crise social e política em quase toda a Europa.

As classes trabalhadoras foram imoladas numa guerra entre potências 
que confrontavam suas ambições imperialistas. “Foi uma guerra entre ricos 
que mandaram os pobres para que se matassem entre eles”, disse Paul Valéry, 
pouco suspeito de ser radical.4

Na Rússia, os bolcheviques liderados por Lenin lançaram o lema: “Paz, Pão 
e Terra”, e as massas de soldados e de camponeses se converteram em rebel-
des subversivos, ao mesmo tempo em que o Estado czarista se desmoronava. 
Os partidos democratas, socialistas agrários e mencheviques sentiram relu-
tância em romper com as potências aliadas e optaram por uma democracia 
parlamentar. Não foi um golpe de Estado5 se for interpretada como uma 
conspiração palatina ou de uma organização mafiosa. Foi um “ataque aos 
céus”6 que triunfou devido a um amplo apoio popular.

Os partidos comunistas (pp.cc.) romperam com a II Internacional (Socialis-
ta) por causa de sua “traição” frente à deflagração da guerra, pela sua recusa em 
“tomar o poder” e pela subordinação a “democracia burguesa”7. As teses bol-
cheviques na Rússia apoiaram-se no setor mais radicalizado da classe operária, 
inserindo um ideal revolucionário que parecia possível, o exemplo russo. Mas 
subestimaram o poder dos Estados Europeus e de suas instituições e a integra-
ção nelas dos partidos e sindicatos socialdemocratas. A fracassada “Revolução 
alemã” (1918-1919) foi o erro trágico de uns e outros, a insurreição revolucioná-
ria dos comunistas8 e a repressão pelos dirigentes socialdemocratas 9.Foi uma 
lição aprendida. Os pp.cc. converteram-se em “tribunos da plebe”10 e em alguns 
países com uma grande capacidade de defender os interesses imediatos das 
classes trabalhadoras e dos direitos democráticos (França, Itália e também 
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Espanha) e, por outro lado, foram os portadores de uma revolução futura que 
tomaria o poder e transformaria radicalmente a sociedade.

Em consequência, a matriz soviética do comunismo marcou os partidos co-
munistas europeus e os levou a administrar uma ambivalência extremamente 
difícil. Identificaram-se com a URSS e com os interesses nacionais, tentaram jus-
tificar o sistema político totalitário e, ao mesmo tempo, aceitavam a democracia 
liberal; foram partidos legalistas no Estado de direito e, ao mesmo tempo, incluí-
am em seus discursos e programas, o “grande dia da revolução”, que nunca acon-
teceu. Desde 1917 até os anos sessenta, inclusive após a morte de Stalin (1953) 
e de Kruschev ter denunciado o abuso de poder e a política repressiva de Stalin 
no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (1956), foram adeptos 
incondicionais da União Soviética.11  Sartre disse: “Não devemos desesperançar 
Billancourt”.12 E, ao mesmo tempo, assumiram a democracia pluralista, defende-
ram as liberdades políticas e nacionais13. Foram democratas, mais na prática do 
que na teoria. Mas os governos e os demais partidos, apoiados por uma grande 
parte dos meios de comunicação, os consideravam intencionalmente suspeitos 
para uma grande parcela da sociedade, e isso quase impossibilitou o seu acesso 
aos governos estatais. Os custos das ambivalências e as frequentes dissidências, 
expulsões e cisões foram altos. Alguns, pela via democrática pluralista e outros, 
pela via revolucionária insurrecional. Os partidos comunistas europeus se iden-
tificaram no cenário político e no imaginário social (positivo ou negativo) com 
o sistema soviético. A matriz comunista da URSS marcou-lhes de forma indelé-
vel.14 Quando houve a queda da URSS, era extremamente difícil para os pp.cc., 
fortemente relacionados com a IC durante décadas, manterem-se como tais. Sua 
“natureza” tornava isso quase impraticável. O silêncio dos pp.cc. foi praticamente 
nulo enquanto organização (outra coisa é a reflexão de alguns dirigentes ou 
ex-dirigentes e intelectuais mais ou menos orgânicos).

2. Mas como foi criado este comunismo soviético, 
que tem muito pouco em comum com Marx 
e Engels e com a cultura característica dos 
movimentos socialistas e populares europeus?

A revolução russa não tinha precedentes. Na França, os partidos da es-
querda identificaram a revolução francesa nos primeiros anos do período 
jacobino liderado por Robespierre (1791-95)15 e, em menor grau, nos breves 
meses da Comuna de Paris (1871). Porém, era suficiente comparar os grandes 
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“direitos humanos” de 1789 proclamados pela Assembleia Nacional, com os 
direitos estabelecidos pela Constituição de 1791. Os primeiros eram decla-
rados “direitos universais” para toda a humanidade. Os segundos eram os 
direitos específicos dos cidadãos: “a liberdade, a propriedade, a segurança e 
o direito de resistir à opressão”. A Revolução francesa, de fato, evoluiu até o 
capitalismo e as liberdades individuais foram atenuadas em diferentes perí-
odos pela cultura republicana. Na França, foi construída uma sociedade de 
classes sociais, algumas dominantes e outras mais ou menos submissas. A 
Revolução russa evoluiu até um modelo oposto, pretendia estabelecer uma 
sociedade homogênea, mas mediante um Estado tirânico. Ou pelo menos foi 
assim a partir de 1929, quando Stalin concentrou todo o poder.

Da revolução liberal à tomada do poder pelos soldados, operários e, sobretu-
do, camponeses. A revolução de fevereiro foi um movimento de sovietes (conse-
lhos)16 de soldados e trabalhadores que permitiu aos liberais democratas, socia-
listas-revolucionários (do campo) e mencheviques beneficiarem-se da situação. 
Mantiveram o czar, embora com menos poder, e tampouco ousaram retirar-se 
da guerra. Igualmente não tomaram medidas de caráter social como pediam 
os sovietes, especialmente para os camponeses. Lenin chega à Rússia e pouco 
depois, apresenta as teses de abril. Os bolcheviques apresentam seu programa 
aos sovietes, com maioria menchevique. As palavras de ordem são: “paz, pão e 
terra”, que conquistam gradualmente os sovietes em Petrogrado e Moscou. A 
revolução de outubro não é uma revolução socialista, é uma revolução demo-
crática que reconheceu os direitos e as necessidades das classes populares. Os li-
berais se retiraram, os socialistas-revolucionários e os mencheviques duvidavam 
e criticavam, os bolcheviques hegemonizaram os sovietes e assumiram o poder 
que havia ficado vago. Lenin, obviamente, não queria um Estado concentrado 
em um governo e um parlamento, mas um governo proveniente dos sovietes, 
heterogêneos, mas representativos das classes populares.

Perante as resistências dos outros partidos, a Duma (Parlamento) foi dis-
solvida provisoriamente. Trata-se de um “governo de exceção”. Esta dissolu-
ção surge como o início de uma ditadura e as críticas não partem apenas dos 
adversários dos outros partidos, mas também de dois líderes, Julij Martov e 
Rosa Luxemburgo, muito estimados por Lenin. Martov, o menchevique mais 
aberto para os bolcheviques, elabora uma crítica muito incisiva do “jacobi-
nismo revolucionário” e utiliza a expressão “ditadura sobre o proletariado”17. 
Rosa Luxemburgo considera que a existência e a influência política dos so-
vietes devem ser complementares ao parlamento pluralista, eleito por sufrá-
gio universal. No entanto, logo prosseguiriam a dissolução dos partidos e o 
controle dos sovietes, por parte do governo bolchevique.
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A perseguição internacional e a guerra civil forçaram (ou facilitaram) a 
evolução rumo a um sistema autoritário. A responsabilidade das potências 
aliadas (Reino Unido, França, Estados Unidos, Japão e países da Europa Cen-
tral, etc.) que iniciaram o cerco militar, político, econômico e mediático. Os 
“russos brancos” iniciaram uma guerra sangrenta (1918-22). Foi instituído o 
“comunismo de guerra”, que permitiu a construção de um “Estado socialista”. 
Fala-se de mais de 7 milhões de mortos e centenas de milhares, talvez mais 
de um milhão, de camponeses que morreram devido à fome. Houve um 
rompimento entre o campo e o governo soviético porque os camponeses 
eram forçados a fornecer suas colheitas para manter os exércitos. Foi desen-
volvido um grande poder político e militar centralizado, que criou as bases 
de um Estado que infringia as regras democráticas mais elementares. Os 
opositores ou críticos eram reprimidos; primeiro, os dirigentes e militantes de 
outros partidos que foram proibidos, depois os manifestantes de protestos e 
resistências sociais, e, mais tarde, os dissidentes comunistas, após a morte de 
Lenin em 1924. A partir da repressão civil e dos encarceramentos passaram 
rapidamente às deportações massivas, aos campos de concentração e aos 
fuzilamentos.18

A “revolução democrática” defendida por Lenin e por outros dirigentes 
comunistas, entre eles, Bukharin, considerado o delfim de Lenin, era a favor 
de um “capitalismo popular” e pretendia manter a propriedade camponesa e 
grande parte da indústria e do comércio. O “comunismo de guerra” foi o resul-
tado da intervenção internacional. O Estado assumiu diretamente o conjunto 
da economia, com exceção da agricultura. A NEP (Nova Política Econômica), 
idealizada basicamente por Lenin e Bukharin em 1921, almejava o desenvol-
vimento de propriedades agrícolas de pequeno e médio porte. A partir do 
desaparecimento de Lenin e no final da guerra civil, Stalin e uma parte do 
núcleo dirigente desconfiavam dos camponeses e optaram por promover 
uma industrialização forçada. A NEP foi se debilitando até desaparecer em 
1928. A partir do início da década seguinte, começou a revolução industrial e 
a urbanização acelerada. A dialética entre fracassos e repressões, centenas de 
milhares de trabalhadores morreram e grande parte dos camponeses ficou 
arruinada. Mesmo assim, o “Estado socialista” promoveu a revolução indus-
trial com altos custos sociais, como aconteceu um século antes na Inglaterra.

Seria possível converter o Estado czarista em um Estado socialista? Seria 
viável um país, econômica e culturalmente atrasado, formado em sua grande 
maioria por camponeses submissos aos grandes proprietários e autorida-
des ser transformado em um país socialista? Os dirigentes bolcheviques, 
liderados por Lenin, alegavam que seria necessário um longo processo de 
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transição, mas as circunstâncias os levaram a tomar um atalho que não ha-
viam previsto. As advertências e as críticas feitas pelos mencheviques, como 
Plejanov, o mais prestigiado marxista russo, foram muito contundentes. Ple-
janov considerava que a classe operária não estava em condições de exercer 
o poder político, por isso, defendia uma revolução democrática-burguesa 
com o apoio e participação do movimento operário. Martov 19 considerava o 
leninismo contrário ao marxismo, aceitava um bloco de esquerda, incluindo 
os bolcheviques, mas o “marxismo oriental” deveria ser combatido em toda 
parte. Akselrod, o social-democrata ortodoxo, anunciava que caso conse-
guissem monopolizar o poder, isto seria um “crime histórico contra o mesmo 
proletariado” e considerava que a Revolução de Outubro havia sido feita atra-
vés de “métodos conspiratórios” e tinha um “caráter contra-revolucionário”. 
Era evidente que Marx e Engels concebiam a construção do socialismo ba-
seada na “grande maioria” (segundo Engels) e num grande desenvolvimento 
econômico; inclusive consideravam a Rússia como um país que levaria muito 
tempo para implantar o socialismo (segundo Marx). Os marxistas europeus 
como Bernstein e Kautsky expressaram-se na mesma linha de pensamento 
de Marx e Engels, muito céticos sobre “o socialismo num só país”. Otto Bauer, 
o austromarxista, foi mais flexível e realista, afirmando que ”em um país atra-
sado como a Rússia, era aceitável a tomada do poder pelos bolcheviques”.

O destino da Revolução de Outubro foi forjado entre a morte de Lenin 
e o poder autocrático de Stalin, a partir de finais dos anos 20. Foi forjado 
um Estado centralista e autoritário, burocrático e dominante em todas as 
esferas econômicas, sociais e culturais, sem liberdades políticas e tampouco 
eleições pluralistas (multipartidárias). Se Lenin não tivesse morrido e Trotsky 
não tivesse sido exilado, e já que Bukharin não pode sucedê-lo, provavel-
mente a evolução política e econômica teria sido muito diferente.20 Todavia, 
a guerra civil, a perseguição internacional, a necessidade de promover uma 
acumulação de capital para desenvolver o país, a gestão do campesinato 
feita pelo aparelho estatal consolidado na comunidade rural e a brutalidade 
presente na cultura política, nem Lenin, nem Trotsky nem Bukharin teriam 
sido capazes de modificar o caminho que foi seguido depois, ainda que sem 
os excessos paranoicos e criminais de Stalin. 

Utopia e terror.21 A força do sistema soviético consolidou-se no final dos 
anos 20 até a “Grande Guerra Patriótica” (1941-1945), não só pelo terror pro-
movido pelos aparelhos estatais, mas também pela Revolução de Outubro e 
a sua mensagem de esperança aos povos do mundo inteiro. A década de 30 
não foi marcada apenas pelo terror, mas também pela transformação social 
e econômica; o país se industrializou e se urbanizou, apoiou (e utilizou) os 
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partidos comunistas do mundo inteiro, difundiu a imagem esperançosa de 
que havia uma alternativa igualitária ao capitalismo e pressionou os gover-
nos ocidentais para que fossem feitas concessões aos trabalhadores. Foi a 
Internacional Comunista que promoveu as políticas de “frentes-populares”, 
embora anteriormente tenha considerado os socialistas como “social fascis-
tas” (e algo parecido aos anarquistas). Mas, ao mesmo tempo, o terror atingiu 
o seu auge com os Processos de Moscou (1936-1938): os principais dirigen-
tes do partido, os protagonistas da Revolução de Outubro, foram julgados 
e fuzilados.22 Ou em alguns casos, os que estavam exilados da URSS, foram 
assassinados, como foi o caso chocante de Trotsky.

3. Os partidos comunistas entre a matriz 
comunista soviética e a sua inserção nos países 
capitalistas desenvolvidos e no contexto dos 
Estados liberais.

A URSS e a Internacional Comunista tolheram o caráter universalista que 
teve a revolução francesa, um século antes. Era impossível ignorar o retroces-
so democrático gerado na URSS, desde a Revolução de Outubro. Esta foi uma 
façanha ousada e nos anos seguintes até o final dos anos 20, houve alternân-
cia de iniciativas revolucionárias em todas as políticas públicas com um cres-
cente autoritarismo burocrático que derivou no terrorismo de Estado. Apesar 
disso, importantes setores europeus e do resto do mundo, das esquerdas, do 
movimento operário e da intelectualidade, celebraram tanto a Revolução de 
Outubro como também a “construção do socialismo” como farol orientador 
de uma parte importante dos movimentos revolucionários. Os motivos eram 
muito diferentes e fáceis de entender. Foi criada uma doutrina em nome do 
marxismo-leninismo que legitimava a política soviética em nome de Marx 
e Lenin. A transformação social, econômica e cultural figurava como uma 
tarefa prometeica que anunciava uma sociedade nova e justa.

Os países capitalistas não eram apenas promotores de guerra, a economia 
gerava a crise, e quem pagava eram as classes populares. Havia uma tendên-
cia a uma “crise geral” que abriria as portas à revolução socialista e, enquan-
to isso impunham a ditadura econômica e social às classes trabalhadoras, 
mantendo-os em luta permanente. A existência da URSS contribuiu para o 
progresso social no Ocidente como aconteceu com as frentes populares, o 
New Deal (Novo Acordo) dos EUA e a influência que o Trabalhismo adquiriu 
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na Inglaterra na década de 30. Os partidos comunistas ocidentais considera-
vam-se filhos da Revolução de 1917 e dos êxitos soviéticos. A revolução russa 
surgia como a esperança dos desesperados, “les lendemains qui chantent”, o 
paraíso possível na Terra.23 As classes trabalhadoras, ou uma parte significati-
va delas, encontraram uma doutrina coesionadora, um ideal mobilizador, um 
modelo real “prêt à porter”, um guia ou referência para a ação e uma promes-
sa futura real e possível. “Era quando ainda havia futuro”.24

O duplo discurso dos partidos comunistas europeus25.  Os PP.CC. eram 
filhos da Revolução de Outubro e no lugar do batismo (ou registro civil) rece-
beram a identificação imposta pela Internacional Comunista. Seus militantes 
assumiam o duplo patriotismo mencionado anteriormente: patriotas de seu 
país e da URSS.

Seus dirigentes estavam “assessorados”, guiados e controlados por de-
legados da Internacional Comunista. Os PP.CC. tinham uma independência 
relativa nos respectivos países, em alguns casos era vantajoso e, em outros, 
totalmente o contrário, seja por conta dos erros e desconhecimentos ou pela 
submissão aos interesses diplomáticos da URSS. Era inconcebível fazer uma 
crítica à URSS, pelo menos até os anos 60, a menos que estivesse relacionada 
com expulsão ou renúncia ao partido. Os PP.CC. assumiram a doutrina mar-
xista-leninista, que incluía “a ditadura do proletariado”, entendida por parte 
do PCUS (Partido Comunista da União Soviética)26  como instrumento funda-
mental para a construção do socialismo. Apesar dos partidos europeus luta-
rem pela democracia política e a defenderem e, evidentemente aceitarem o 
sufrágio universal, as eleições pluralistas, os governos responsáveis perantes 
os Parlamentos, o Estado de direito que garantisse os direitos políticos e 
sociais de todos os cidadãos, o direito à propriedade, o patriotismo nacional, 
etc., eles não eram considerados “confiáveis”. Em parte devido ao seu duplo 
discurso e, principalmente, porque à direita (e às vezes, os socialistas) utiliza-
va a ambivalência para mantê-los à margem do poder.

Os comunistas europeus foram defensores da democracia e dos avanços 
sociais. Estiveram na linha de frente contra o fascismo e pela democracia 
“tout court”, lideraram a resistência na França e na Itália contra a ocupação 
nazista, protagonizaram a luta antifranquista na Espanha, não tiveram inten-
ções golpistas.27 

No entanto, apresentavam a outra face da moeda nos seus programas e 
discursos destinados aos militantes: a revolução e a tomada do poder, a dita-
dura do proletariado, a extinção dos partidos “burgueses”, o repúdio à alter-
nância, porque significaria retornar ao capitalismo. Esse discurso, e também 
fatos, ações e ameaças, propiciaram a deslegitimação dos pp.cc., permitiram 
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ilegalizá-los, ou então, considerá-los não confiáveis para governar o país, caso 
fossem fortes e consolidados na sociedade e nas instituições. Por outro lado, 
esse discurso legitimava a URSS e mais tarde, os Estados do bloco soviético. 
Além do mais, os pp.cc. se autojustificavam do duplo discurso, assumiam a 
democracia política para resistirem nas melhores condições possíveis dentro 
do quadro institucional e, por outro lado, mantinham no horizonte a “crise 
geral” e a tomada do poder. Na realidade, esta dualidade servia para evitar a 
crítica ao sistema político soviético, o que teria sido inaceitável por parte do 
PCUS e da Internacional ou de seus prolongamentos depois de 1945, mas 
também para grande parte da militância, que viam na URSS, sua esperança 
e seu guia. Isto permitiu que os PP.CC. europeus fossem partidos tribunícios, 
resistentes para defender ou melhorar as políticas sociais, limitadas aos go-
vernos locais e, se conseguirem promover reformas socioeconômicas ou 
políticas, estas serão absorvidas e pervertidas pelas forças políticas e sociais 
dominantes.28

Pode-se morrer por contradições não resolvidas. Os partidos comunistas 
europeus surgiram da Revolução de Outubro, foram construídos como par-
tidos pela Internacional Comunista dirigida pelo PCUS (Partido Comunista 
da União Soviética), desenvolveram-se como organizações combativas, e 
também como defensores extremistas das políticas soviéticas. Fizeram das 
doutrinas marxista-leninistas a sua base teórica, sonhavam com o “grande 
dia” da revolução futura que nunca chegava e confundiam seu discurso ideal 
com a dura realidade da URSS. Foram democratas na prática, mas defendiam 
a URSS e proclamavam nos seus discursos que, no futuro, chegaria à ditadura 
do proletariado. Lutavam pelos avanços sociais, mas se opunham resistên-
cia, conforme correspondia, eram rotulados como violentos ou terroristas. 
Eram favoráveis às amplas alianças políticas, mas na maioria das vezes, eram 
marginalizados ou excluídos. Seus militantes eram lutadores democráticos 
que sonhavam com uma URSS ideal, que nunca existiu. Estes partidos viviam 
em uma mistura de contradições. Por um lado, estavam atados pelo cordão 
umbilical com a URSS e com o regime dual da doutrina marxista-leninista. 
Por outro lado, estavam integrados numa sociedade heterogênea que não 
correspondia a uma dualidade abstrata e num sistema político de direitos 
e liberdades relativamente limitados, mas com um potencial de desenvolvi-
mento democrático em todos os níveis: político, social, econômico e cultural. 
Nem a URSS podia progredir no âmbito da estreiteza burocrática e repressiva, 
nem os partidos comunistas europeus e ocidentais podiam liderar uma maio-
ria social com todo o fardo de suas contradições.
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4. Os partidos comunistas podiam reinventar-se?

Os PP.CC. que eram fortes, mantiveram-se fortes quando se afastaram do 
PCUS. A partir dos anos 60, os laços com o bloco soviético foram enfraque-
cendo. Alguns anos antes, Kruschev apostou tudo no XX Congresso do PCUS, 
no qual desmistificou Stalin, mas não tanto o stalinismo. Criticaram-se os “ex-
cessos”, mas não o sistema. No passado, os partidos comunistas ocidentais 
receberam este golpe com mais medo do que esperança. Eles haviam vivido 
de uma imagem que se dissolvia, o paraíso tinha aspectos mais próprios do 
inferno. No entanto, alguns líderes como Togliatti, viram a oportunidade de 
renovar a imagem do partido e superar a dualidade entre democracia versus 
socialismo. No VIII Congresso do PCI, Togliatti apresentou “a via italiana ao so-
cialismo”.29 Nos países ocidentais, uma grande parte da militância relutava em 
acreditar; os demais, ao contrário, confirmaram suas suspeitas e deixaram o 
partido desiludidos ou mantiveram-se no partido com mais ceticismo do que 
esperança. “Je les ai cru, je les ai cru…” lamentava-se o poeta Aragon (eu acre-
ditava neles...). Alguns anos depois, Kruschev foi destituído e o possível pro-
cesso democratizador, que havia avançado muito pouco, foi congelado pelo 
sinistro personagem chamado Brejnev e pelo ideólogo Suslov. Pouco antes de 
morrer, Togliatti escreveu um documento em Yalta (1964), que se tornou um 
testamento. Até então, ele propunha uma política e doutrina específica para 
a Itália e implicitamente para os países europeus ocidentais. No Memorial de 
Yalta, ele propõe um comunismo policêntrico, isto é, considera de fato, o fim 
do movimento comunista internacional. A China já havia rompido com a URSS.

Contudo, os PP.CC. europeus continuavam sendo “os patinhos feios” das 
democracias capitalistas. Em parte, porque esses partidos não haviam supe-
rado no seu conjunto, o seu caráter dual, de aceitar a democracia, porém, sem 
renunciar a um momento revolucionário que mudaria as regras do jogo.30  E, 
em parte também, porque os interesses políticos dos demais partidos e dos 
poderes econômicos e mediáticos desejavam que os comunistas ficassem 
distantes do poder.  Outra vez, por iniciativa do PCI, surgiu então, o euroco-
munismo, que chegou ao seu auge com Berlinguer. Foi a partir do golpe de 
Estado do Chile (1973). A proposta de Berlinguer, “o compromisso histórico”, 
considerava que um processo de mudança socializante pressupunha um 
apoio majoritário e pluralista, que não foi o caso do Chile. Berlinguer e Car-
rillo, ou seja, o PCI e o PCE, explicaram claramente a vocação democrática 
sem renunciar à transformação social e econômica. O PC francês se associou 
ao “eurocomunismo” com certa relutância e pouco entusiasmo. A URSS exis-
tia, os PP.CC. europeus foram se afastando, seguindo rumos diferentes, desde 
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a invasão da Tchecoslováquia (1968) e mais claramente quando a URSS ocupa 
o Afeganistão e ocorre o golpe de Estado na Polônia (1981), apoiado pela 
URSS, muito embora seja possível que os militares poloneses se anteciparam 
aos russos para evitar a ocupação. Começa o colapso do bloco soviético, 
Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Países Bálticos cambaleavam até se 
desmoronarem e se fragmentarem até o infinito (1989). O bicho-papão não 
era tão filantrópico como dizia ser, nem tão poderoso quanto aparentava.

O Eurocomunismo, quando deveria manifestar-se com força no cenário 
político, foi dissolvido. Berlinguer morreu em 1984. O PCI, primeiro mudou 
seu nome e depois, sua natureza. O partido extinguiu-se e o que restou dele, 
fundiu-se com as parcelas fragmentadas da DC e de vários grupos. E conver-
teu-se em um partido estritamente eleitoralista e social liberal. Deixou de 
ser um partido sem futuro, passou a ser um grande sistema integrado com 
as instituições para sobreviver. O PCE teve um fiasco eleitoral (1982), Carrillo 
renunciou e o PCE tentou retomar a essência do passado e deixou de lado o 
eurocomunismo. Também se transformou na Esquerda Unida com resquícios 
do esquerdismo. Felizmente, nasceram gerações jovens que renovaram a 
política e que se conectam, talvez sem se dar conta, com o melhor do PCE 
dos anos 60 e 70. O PCF quis manter a sua sigla e o seu estilo, passou gradual-
mente dos 20 a 25% de votos até diminuir chegando inclusive abaixo dos 5%. 
Sobrevive com nostalgia alimentando sua fossilização progressiva. A dissolu-
ção da URSS e o colapso do comunismo soviético e dos países satélites foram 
a última punhalada. Os partidos comunistas não puderam ou não souberam 
renovar-se e renascer em todos os aspectos. Haviam construído suficientes 
ramificações para articular movimentos e organizações sociais, participações 
nas instituições políticas, possuíam poderoso capital intelectual, memória 
histórica reconhecida pela sua luta social e nacional e pelo seu compromisso 
com a democracia e repúdio explícito do modelo soviético. Mas não conse-
guiram instaurar um partido renovado de ideias, organização e linguagem, 
com propostas de futuro e novos ideais, para a maioria. Hoje são fantasmas 
ilustres e gloriosos dos velhos tempos que não voltarão.

Falta de reinvenção dos partidos comunistas. Uma anedota pessoal. Jan-
tei com Santiago Carrillo, quando ele recém havia passado para a reserva e 
não ocupava nenhum cargo, nem militância política. Com muita tranqui-
lidade e uma fria racionalidade, ele me expôs o fim dos partidos comunis-
tas. Três argumentos. 1: o fim da sociedade industrial clássica do século XIX 
e da classe operária organizada em grandes empresas de produção, base 
principal dos PCs. 2: o colapso da URSS e o fracasso do “comunismo real”. 
3: o modelo de partido organizado para conquistar o poder, aguardando a 
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crise geral do capitalismo e a decadência do Estado burguês. Uma análise 
clara, convincente e de senso comum. Ele tampouco tinha resposta para 
a pergunta: Como reinventar-se? Berlinguer novamente indicou um início 
de reinvenção, “a questão moral”31 Ele proclama categoricamente que “os 
partidos políticos são hoje, sobretudo máquinas de poder e de clientela... os 
partidos se corromperam e isto é a origem de nossos males... a questão moral 
hoje na Itália, nós comunistas, devemos denunciar a ocupação do Estado por 
parte dos partidos”. Denunciar e romper qualquer aliança com a Democracia 
Cristã, terminou “o compromisso histórico”. Propõe que a função dos partidos 
é estar no Parlamento, mas não em tudo o que é Estado ou Paraestatal. As 
organizações sociais ou culturais, as cooperativas, os sindicatos, etc., podem 
assumir funções de propriedade ou gestão desses setores da produção ou 
dos serviços de interesse para todos os cidadãos.32 

Evidentemente seu partido ou, pelo menos, grande parte de seus dirigen-
tes e de seus membros não estavam para essas invenções. Eles simplesmente 
se instalaram nas instituições para sobreviver e sem a escandalosa corrupção 
dos outros partidos. O fracasso de Berlinguer foi a última tentativa de rein-
ventar o comunismo democrático.

O comunismo não sobreviveu porque não renovou a sua base teórica, 
seu projeto político e sua organização. Nem mais nem menos. Marx e Engels 
são indispensáveis para compreender o mundo dos séculos XIX e XX, mas 
não o bastante como fundamento teórico. Menos ainda no século XXI. O 
comunismo poderá renascer, mas não será “marxista” e, provavelmente, nem 
se chamará comunismo, pois este foi corrompido pelo comunismo soviético 
e os partidos comunistas ficaram marcados pela matriz da qual nasceram. O 
horizonte político não pode depender de um grande momento de ruptura, o 
salto do capitalismo ao socialismo, mas a mudança é um processo constante 
de democratização da democracia, em todos os níveis, política, economia, 
cultura, comunicação, organização social. A conformação partido centrali-
zado, hierárquico, quase militarizado corresponde ao modelo da fábrica e 
da condição operária. A nova sociedade exige descentralização, difusão no 
território, diversidade de iniciativas e formas de ação. O elemento de coesão 
não é um ideal quase religioso, de outro mundo, mas a moral de cada dia, a 
justiça, a compaixão, a fraternidade e, evidentemente, a liberdade individual 
e coletiva, e a igualdade de gênero, no trabalho, no território, na cultura.

Poderia ter sido um comunismo do século XXI, mas o colapso do comu-
nismo do século XX impossibilitou que isso acontecesse. Mas ficamos com a 
Revolução de Outubro, a audácia de um partido que queria acima de tudo a 
paz, o pão, a terra e o reconhecimento dos Conselhos dos Trabalhadores. E a es-
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perança para os oprimidos do mundo, parecia que o ideal havia se tornado real. 
O comunismo real, com todos os seus flagelos, contribuiu muito para civilizar a 
sociedade capitalista ocidental e para introduzir elementos democratizadores 
na política e no trabalho. E formou milhões de militantes na Europa que dedica-
ram as suas vidas por um ideal, que foi também uma luta diária pela dignidade 
do trabalho, pelo valor da igualdade e pela liberdade para todos.

Nada foi perdido se assumirmos que tudo se perdeu. Ou talvez não.33
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Notas
1 O texto a seguir, foi elaborado a partir de um extenso roteiro para a série de palestras sobre a 

Revolução russa de 1917, que se celebraram em outubro de 2016 na Universidade Autôno-
ma de Barcelona (UAB) e organizada por uma Comissão ad hoc (destinada a essa finalidade) 
com o apoio de várias fundações e associações, bem como da Filmoteca da Catalunha e da 
Universidade de Barcelona e a UAB.

2 V.Foa, M.Mafai e A.Reichlin, O silêncio dos comunistas, Einaudi, 2002. A citação resume o início do livro.
3 Ver Karl Schlogel, Terror e Utopia, Moscou 1937. El Acantilado, 2014
4 Paul Valéry (1871-1945), poeta e escritor, representante da “poesia pura”, enterrado no “Cemi-

tério marinho” (Sète, cidade natal), título de seu livro mais conhecido. Pode-se compará-lo 
com Georges Brassens, poeta, cantor e compositor, de maneira nenhuma puro, que quis ser 
sepultado no cemitério público para não compartilhá-lo com Valéry.

5 Embora isso contradiga a afirmação do historiador conservador norte-americano de origem 
polonesa Richard Pipes, autor de A Revolução Russa (1990).

6 Dessa maneira, Marx avaliou a Comuna de Paris (1871), ver sua obra “As lutas de classes”.
7 No início do século XX, os direitos políticos e sociais na Europa e nos Estados Unidos eram 

limitados, de direito ou de fato: eleições fraudulentas, mulheres sem direito de voto, sem 
direito à greve, repressão sindical, sem reconhecimento de pensões, sem políticas públicas 
de moradia e de acesso à saúde pública, etc. Até 1945, os direitos existentes atualmente não 
haviam sido reconhecidos.

8 Mesmo ciente de que se tratava de uma ato condenado ao fracasso, Rosa Luxemburgo apoiou a 
causa, assim como Kart Liebknecht. Ambos foram assassinados pelos repressores liderados 
pelo socialista Noske.

9 Ver Sebastián Haffner, A Revolução Alemã 1918-1919, Ed. Inédita, 2005.
10 O cientista político francês Georges Lavau definiu os partidos comunistas ocidentais como 

“partidos tribunícios”.
11 Os pp.cc. defenderam algo tão indefensável como a ocupação da Hungria em 1956 pela URSS, 

que reprimiu o governo comunista democratizador de Imre Nagy para restabelecer o gover-
no autoritário e de partido único. Foi a ocupação da Tchecoslováquia (1968) que deu origem 
a críticas e ao afastamento dos pp.cc. europeus.

12 Sartre no seu período filocomunista, no início dos anos 50, utilizou esta expressão quase reli-
giosa, “o suspiro dos oprimidos” de Marx, para dar esperança à classe operária. Billancourt foi 
a sede da Renault, fábrica pioneira e fortaleza operária dos comunistas franceses.

13 Estes são os casos da Resistência na França e Itália contra os nazistas e fascistas, e as lutas contra 
as ditaduras na Espanha, Portugal e Grécia. No período de trégua entre a URSS e a Alemanha 
(1939-41), a atitude passiva do PC francês pode ser considerada antipatriótica. Logo em 
seguida, foi a força de resistência principal, junto com os gaullistas.

14 A tese 51 da Internacional Comunista (1921) dizia que “os operários têm duas pátrias, a sua e a 
da República dos sovietes russos”. É preciso levar em conta que aceitar esta tese implicaria 
em ter o rótulo de partido comunista da I.C. Este pseudopatriotismo se enraizou em uma 
parte significativa da militância comunista.

15 Albert Mathiez, o historiador clássico da Revolução Francesa, republicano e nacionalista, en-
tusiasmou-se com a Revolução Russa do início dos anos 20, e chegou a compará-la com a 
“ditadura jacobina”.

16 A revolução de fevereiro iniciada em Petrogrado permitiu aos partidos parlamentários benefi-
ciarem-se dos sovietes, sem líderes potentes, e dos bolcheviques, cujos dirigentes estavam 
no presídio ou em exílio. Ver, por exemplo, A cidade conquistada de Victor Serge ou suas 
Memórias de um revolucionário. E uma obra recente e minuciosa “Os bolcheviques tomam 
o poder: A revolução de 1917 em Petrogrado”, de Alexander Rabinowitch, professor emérito 
da Universidade de Indiana (EUA). Esta obra analisa o processo da revolução de fevereiro até 
a de outubro e demonstra que não foi um mero “golpe de Estado”, enquanto o conservador 
Richard Pipes (publicado por El País) afirma o contrário. Obra consultada na versão francesa 
(La Fabrique, Paris, 2016). 
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17 Martov escreveu um conjunto de notas e artigos entre 1918 e 1919 que reelaborou como um 
livro: O bolchevismo mundial, publicado em Berlim em 1923 e consultado na edição de 
Einaudi (1980).

18 Um caso extremo então, mas que logo se generalizou foi a greve dos marinheiros da base 
naval de Kronstadt. Ocorreram manifestações e greves na cidade vizinha de Petrogrado. 
Pouco tempo depois, os marinheiros se mobilizaram com reivindicações sociais e políticas 
similares, de caráter revolucionário-democrático. A repressão, comandada por Trotsky foi 
extremamente rigorosa, incluindo fuzilamentos.

19 A amizade entre Lenin e Martos foi mantida até o final. Quando a oposição quis silenciar, faci-
litou-lhe discretamente uma permissão para se exilar na Alemanha.

20 Bukharin perdeu a batalha econômica contra Preobrazhenski, que elaborou a opção “teleoló-
gica” frente ao gradualismo de Bukharin. Perdeu também a batalha contra Stalin, pois nunca 
pôde ou não foi capaz de enfrentar até o final. Procurou adaptar-se às suas oscilações e, ao 
ser julgado e condenado à morte, fêz seu último cumprimento do dever. Assumiu a culpa, 
possivelmente com uma profunda ironia, por ser um “criminoso” objetivo, embora não tenha 
declarado outra coisa que todo mundo sabia: impor o terror e manter o medo para toda a 
sociedade.

21 Utilizamos o título da obra citada de Karl Schlögel, pois sintetiza muito bem o que foi o sta-
linismo. É importante ressaltar duas obras pouco reconhecidas:  L’affaire Toulaev (1940) e 
Les années sans pardon (1946), para entender sobre como funcionou o terror ambiental a 
partir de finais dos anos 20, de Victor Serge, que viveu na URSS de 1917 a 1936 (encarcerado 
e depois deportado a partir de 1928).

22 Principalmente a elite bolchevique: Bukharin, Zinoviev, Kamenev, Radek, Piatakov, Rykov, 
Tomski, Krestinski, etc., e os mais elevados e prestigiados chefes militares. Pouco depois, 
foram fuzilados, a grande maioria dos mais importantes bolcheviques que foram enviados 
à guerra na Espanha: Kolstov, Antonov-Ovseensko, Rosenberg, Goriev, Stachevski, etc. A 
bibliografia sobre os Processos de Moscou é numerosa. A obra de Schlögel dedica uma 
parte importante a esses processos. Pierre Broué, historiador trotskista francês, publicou 
uma parte importante dos interrogatórios: Os processos de Moscou (coleção Archives, 
Editions Julliard, Paris, 1964) de grande interesse. O protagonista desta farsa trágica foi o 
procurador-geral Vychinski, um paradoxo, pois foi originalmente do partido menchevique. 
Vychinski publicou um texto de Direito Penal, “Teoria da prova no Estado socialista”, que 
considerava que este Estado representa, a priori, o interesse geral, pelo qual os supostos 
acusados eram processados, portanto, eram eles que deveriam provar que eram inocentes. 
É particularmente interessante o julgamento de Bukharin. Além da obra de Broué, que reune 
o confronto dialético entre Vychinski e Bukharin, é muito interessante e comovente a biogra-
fia de Anna Larina, a esposa de Bukharin, O que não se pode esquecer, (Galaxia Gutenberg, 
2006) e a biografia clássica de Stephen F.Cohen, Bukharin e a Revolução Bolchevique (1973).

23 Frase de Paul Vaillant-Couturier, um dos fundadores do PC francês e diretor do jornal L’Hu-
manité.

24 Réplica de um personagem de “Canção do amor de Manhattan” de William Irish, Edicions 62, 
1988.

25 Faremos referência principalmente aos países com PC fortes, França e Itália, por um lado, e 
Espanha, por outro. Com algumas referências à Alemanha e à Inglaterra.

26 O uso do conceito de “ditadura do proletariado” segundo Marx, era a outra face da moeda da 
“ditadura do capital”. Engels interpretou isso como “a grande maioria da sociedade” em um 
contexto democrático, e mais tarde, Gramsci propôs o conceito de “hegemonia”, com maior 
elegância e sutileza. O uso do termo “ditadura”, atualmente considerado como forma polí-
tica autoritária e contrária à democracia, gerou confusão e foi muito útil ao stalinismo para 
legitimar o seu regime político.

27 A revolução na Alemanha (1918/19-1923) não foi um ataque ao poder, mas o reconhecimento 
dos conselhos como interlocutores do Parlamento. Na Grécia, ao terminar a guerra, os comu-
nistas eram a força política hegemônica do país. A Intervenção dos Aliados, no Reino Unido, 
na prática, ocupou militarmente o país e declarou os comunistas como criminosos. A Rússia, 
com base no Acordo de Potsdam, estabeleceu os governos simpatizantes nos Estados da 
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Europa Central e criou o bloco soviético e os governos que se rebelaram foram depostos. 
Foram os sociais-democratas na Tchecoslováquia, católicos antifascistas na Polônia ou co-
munistas nacionais como o primeiro-ministro Gomulka da Polônia e, posteriormente, Nagy 
na Hungria e Dubcek na Tchecoslováquia. Os partidos comunistas da Espanha e Portugal, 
embora tenham sido a força política fundamental da resistência, optaram por eleições aber-
tas, apesar da mobilização social na Espanha e do apoio militar em Portugal.

28 Os grandes partidos comunistas, a França e a Itália, ao ocuparem posições nos governo locais 
e regionais e, em alguns casos, nacionais, foram governantes responsáveis e promoveram 
reformas político-sociais positivas. Seus dirigentes antes da Segunda Guerra Mundial (na 
França) e depois dela, viveram ansiosamente pelo seu acesso ao poder político do Estado, 
especialmente Togliatti (na Itália). Quando Nenni, líder socialista e amigo pessoal de To-
gliatti, decidiu entrar em acordo com a Democracia Cristã e integrar-se ao governo, ele teve 
que romper sua aliança com o PCI. Togliatti tentou persuadí-lo para que se mantivesse na 
oposição, junto com os comunistas, mas Nenni argumentou que queria deixar algo, algumas 
reformas, antes de se retirar. Togliatti comentou-lhe de forma confidencial: “Tenho inveja de 
você, você fará política e eu continuarei fazendo propaganda”.

29 O VIII Congresso do PCI aconteceu em 1956, no mesmo ano do Discurso Secreto de Kruschev 
e da invasão da Hungria. Pode-se perceber como as contradições vêm à tona. A proposta 
de Togliatti era clara: A Europa Ocidental avançará ao socialismo no âmbito do quadro 
democrático. Ele reelaborou seu relatório apresentado ao Congresso no ano seguinte e o 
transformou em livro, O Partido Comunista Italiano (1958). Na França, o livro foi publicado 
pela Editorial Maspéro, de orientação esquerdista. O PC francês não tomou conhecimento.

30 O PCE, defensor do “eurocomunismo”, foi um exemplo de relutância em assumir verdadeira-
mente a democracia política. Pela primeira vez, propôs-se a explicar que no processo ao 
socialismo, haveria pluralidade de partidos e alternâncias por via eleitoral. Em 1981, numa 
sessão do Comitê Central, uma parte importante dos dirigentes, inclusive Santiago Carrillo 
( certamente para não “provocar” os dirigentes autoritários e mais próximos aos soviéticos), 
votou contra o pluralismo e a alternância. Mas a maioria, sem se preocupar, sem perceber 
que era uma decisão muito inovadora, votou a favor. Alguns eurocomunistas votaram a 
favor porque lhes parecia lógico, os demais eram quase nada eurocomunistas para votar 
contra Carrillo.

31 Esta declaração foi feita durante a longa entrevista de Berlinguer com Eugenio Scalfari, diretor 
do jornal La Republica, posteriormente, foi publicada  em um livro pela Aliberti Editore 
(2012).

32 Harold Laski, teórico liberal e socialista havia proposto algo parecido. Vinculado ao partido 
Trabalhista e, além disso, aos sindicatos (Trade Unions), restaurando, dessa forma, a história 
do “cartismo”. Foi membro do grupo de Bloomsbury na companhia de Webb, E.M. Foster, 
B. Russel, L. Wittgenstein, J. M. Keynes... e amigo de Chaplin, Roosevelt, Einstein... Foi ex-
tremamente crítico com o “comunismo soviético”. Defendia um Estado limitado no que diz 
respeito à propriedade pública. Propôs diferentes formas de propriedade e a gestão social 
assegurada pelas empresas básicas e pelos serviços de interesse geral, como por exemplo, 
através dos sindicatos ou outras organizações sociais ou cooperativas. Consulte os três ar-
tigos que foram publicados na revista Harper’s Monthly Magazine entre 1929-1930. Versão 
castelhana com uma excelente introdução feita por Antonio José Antón Fernández intitula-
da Os perigos da obediência, Sequitur 2011.

33 Enzo Traverso, na sua recente obra Melancolia de Esquerda, Éditions La Découverte, 2016, 
desenvolve um argumento a favor dos derrotados, afirmando que são sementes para as 
futuras vitórias.

Tradução: Denise Iwamoto
Revisão: Raul Pont e Marta Resing
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Datas do Seminário

01 de Setembro – Sexta-feira - 1º Debate 
– A Revolução Russa de 1917

28 de Setembro – Quinta-feira - 2º Debate 
– Crise do Capitalismo - Crise Civilizatório

26 de Outubro – Quinta-feira - 3º Debate
– Novas estratégias do Século XXI

23 de Novembro – Quinta-feira - 4º Debate 
– Partido e novas formas de participação

14 de Dezembro – Quinta-feira - 5º Debate 
– Reflexões sobre o Socialismo

 Já confirmaram presença em uma das cinco edições os e as 
convidadas/os: Céli Pinto, Raul Pont, Eduardo Mancuso, Miguel 
Rossetto, Nalu Faria, Enéas de Souza, Margarida Salomão, Flavio 
Koutzii, Tatau Godinho, Tereza Campello, Paulo Visentini, Aniger 
Ribeiro e Carlos Henrique Árabe.

Sempre às 19h, no auditório do SindBancári@s 
Rua Gen. Câmara, 424 – Centro Histórico – Porto Alegre.




