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Errata 

 

Na página 17 onde lê-se “apresentado por Chaluoby” leia-se  “apresentado por 

Chalhoub”. 

Na página 26  onde se lê “Entã, eis mais um fio” leia-se “Então, eis mais um fio”. 

Na página 40  onde lê-se “SEVECENKO” leia-se  “SEVCENKO”. 

Na página 47 onde lê-se “BARONI, Márcio Henrique de Morais, Dissertação de 

Mestrado”  leia-se  “BARONI, Márcio Henrique de Morais. Bomfim; entre continente e 

nação. 2003, Dissertação de Mestrado”. 

Na página 64 onde lê-se “[...] conforme lembra Emir Sader [...]” leia-se conforme 

lembra Eder Sader [...]”. 

Na página 65 onde lê-se “REIS, José Carlos Reis. As identidades do Brasil:” leia-se 

“REIS, José Carlos Reis. As identidades do Brasil: De Varhagen a FHC. 4ª edição, Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2001.  

Na página 68 onde lê-se “Assim, concorda-se com Bechlelli” leia-se “Assim, concorda-

se com Bechelli”. 

Na página 77 onde lê-se “Voltando aos questionamentos de Brescianni [...]” leia-se  

“Voltando aos questionamentos de Bresciani [...]”. 

Na página 89 onde lê-se “Assim, os ex-cravos [...]” leia-se “Assim, os ex-escravos [...]”. 

Na página 90 onde lê-se “[...] visão que colocava em cheque [...]” leia-se “[...] visão que 

colocava em xeque [...]”. 

Na página 115 p.65 onde lê-se “ROMERO, Silvio. Provocaões e debates.” leia-se 

“ROMERO, Silvio. Provocações e debates.” 

Na página 151 onde se lê “[...] do ser negro1 [...]“ injustiça secular, horrenda” 2  leia-se 

“ [...] do ser negro [...]“ injustiça secular, horrenda”.   

Na página 157 onde se lê  “Idem, p.289”, leia-se “BOMFIM, Manoel. América Latina, 

p.289”. 

Na página 163 onde se lê “ Dante Moreira Leite, Rebeca Carrijo, Ronaldo Conde 

Aguiar” leia-se “ Dante Moreira Leite, Rebeca Contijo, Ronaldo Conde Aguiar” 

                                                            
1               
2  



Na página 167 onde se lê “BACHELLI, Ricardo Sequeira. Nacionalismos anti-racistas: 

Manoel Bomfim” leia-se “BECHELLI, Ricardo Sequeira. Nacionalismos anti-racistas: 

Manoel Bomfim”   

Na página 168 onde se lê “BOTELHO, José Roberto do Amaral. Historiografia 

Brasileira Contemporânea. In: Historiografia Brasileira Contemporânea: A História em 

Questão. Petrópolis: Vozes, 1981.” Exclua-se esta referência. 

Na página 176 onde se lê “SEVECENKO, Nicolau. Literatura como missão.” Leia-se 

“SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão.”  
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RESUMO 

 

O presente trabalho resgata as reflexões do historiador marxista inglês Eric 

Hobsbawm sobre a história do socialismo no “Breve Século XX”, mais 

especificamente do socialismo de tipo soviético que se desenvolveu entre a 

Revolução Russa de 1917 e o colapso da União Soviética em 1991. Partindo da sua 

trajetória pessoal de militante comunista e intelectual de relevo da História Social 

Inglesa, destacamos suas ideias sobre as condições socioeconômicas e políticas 

que originaram o Outubro de 1917 e a construção do chamado “socialismo 

realmente existente” na União Soviética e no Leste da Europa, bem como suas 

implicações na história do século XX, no pensamento marxista e nas estratégias 

políticas do movimento comunista internacional. Municiados pela concepção 

ontológica da obra marxiana – identificada inicialmente por György Lukács e 

continuada por István Mészáros e José Chasin –, procuramos analisar a contribuição 

do pensamento historiográfico de Hobsbawm na luta pela superação das 

desigualdades econômicas e injustiças sociais geradas pelo sistema capitalista 

hegemônico atualmente no mundo. 

 

Palavras-chave: Hobsbawm; Marxismo; Socialismo; Revolução Russa; União 

Soviética. 
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ABSTRACT 

 

The present work rescues the reflections of the English marxist historian Eric 

Hobsbawm about the history of the socialism within the “Brief XX Century”, more 

specifically the soviet socialism between the year 1917, in Russia, and the collapse 

of the Soviet Union, in 1991. Beginning from his personal history as a communist 

activist and as an intellectual of the English Social History we outline his ideas about 

the socioeconomic and political conditions which originated the October of 1917 and 

the raise of the so called “really existing socialism” in the Soviet Union and East 

Europe, as well as its implications on the history of the XX century, on marxist 

thinking, and on the political strategies of the international communist movement. 

Using tools as the ontological conception of the marxist work – identified initially by 

György Lukács and kept on by István Mészáros and José Chasin – we tried to 

analyse the contribution of Hobsbawm’s historiographical thinking on the fight to 

overcome inequalities economic and social injustices created by the hegemonic 

capitalist mode in the world nowadays. 

  

Keywords:  Hobsbawm; Marxism; Socialism; Russian Revolution; Soviet Union. 
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INTRODUÇÃO 

                                                                                                                                                          

Nosso tema central será o pensamento de Eric Hobsbawm a respeito do 

socialismo de modelo soviético, experiência histórica que abrange os 74 anos que 

separaram a tomada do poder pelos bolcheviques, na madrugada do dia 25 de 

outubro de 1917,1 e o colapso da União Soviética (URSS) após a queda de Mikhail 

Gorbatchev, ocorrida em 25 de dezembro de 1991. Portanto, as principais questões 

aqui tratadas estarão diretamente relacionadas às reflexões deste historiador inglês 

sobre as condições socioeconômicas e políticas que possibilitaram a eclosão 

vitoriosa da Revolução de Outubro, bem como à ascensão e à decadência da URSS, 

com destaque para o fenômeno stalinista e suas implicações no movimento 

comunista internacional. Por fim, buscaremos estabelecer até que ponto, segundo o 

referido historiador, o fracasso da experiência soviética no século XX significou, ou 

não, a inviabilidade da luta pela implantação das ideias socialistas no futuro; sejam 

elas de tradição bolchevique ou em outros moldes. 

Considerado um dos maiores pensadores marxistas da atualidade, 

Hobsbawm já contribuiu intensamente para o desenvolvimento da historiografia 

contemporânea e influenciou muitos historiadores, sociólogos e pesquisadores de 

outras especialidades sociais em todo o mundo. Certamente, ele já produziu, ao 

longo de mais de 60 anos de vida intelectual, o suficiente para que se possa fazer 

uma avaliação da relevância de suas obras em termos gerais ou, como é nosso 

propósito neste trabalho, em temas mais específicos. A nosso ver, suas opiniões 

sobre a história do socialismo merecem destaque não somente por sua perspicácia 

e originalidade, mas também por permanecerem identificadas com a perspectiva da 

construção de uma sociedade socialista que seja capaz de superar as 

desigualdades econômicas e as injustiças sociais ainda reinantes neste início do 

terceiro milênio.  

As principais fontes utilizadas na realização desta pesquisa se limitaram aos 

livros publicados pelo próprio Hobsbawm e, dentre eles, optamos por adotar como 

referência mais importante sua famosa tetralogia sobre o “longo século XIX” e o 

“Breve Século XX” – A era das revoluções (1962), A era do capital (1974), A era dos 
                                                           

1 É amplamente conhecido o atraso de treze dias do calendário juliano, que vigorava na Rússia 
czarista, em relação ao calendário gregoriano, adotado pelo mundo ocidental. Sendo assim, o dia 25 
de outubro russo correspondia ao dia 7 de novembro no Ocidente. Esta diferença foi abolida pelos 
revolucionários bolcheviques que optaram pelo calendário gregoriano a partir de 1 de janeiro de 1918.  
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impérios (1987) e Era dos extremos (1994) –, precisamente os trabalhos em que ele 

teve de se envolver mais efetivamente com a história do socialismo, pois boa parte 

de suas produções iniciais foi dedicada às rebeliões camponesas [Rebeldes 

primitivos (1959) e Capitão Swing (1969)], ao banditismo social [Bandidos (1969)], 

ao movimento operário inglês [Os trabalhadores (1964) e Mundos do trabalho 

(1984)] e a pesquisas culturais que perpassam essas classes sociais [A invenção 

das tradições (1983)]. As ponderações a respeito do socialismo baseadas nas “Eras” 

de Hobsbawm serão complementadas com a leitura dos demais textos e livros em 

que o autor também tratou, direta ou indiretamente, dessa questão, tais como 

Revolucionários (1973), História do marxismo (1978-82), Estratégias para uma 

esquerda racional (1978), Ecos da Marselhesa (1990), Nações e nacionalismo desde 

1780 (1990), Sobre história (1997), O novo século (1999) e Tempos interessantes 

(2002). Será, portanto, por meio da análise das referidas obras que buscaremos 

compreender a trajetória e a essência de seu pensamento sobre a história do 

socialismo no século XX, procurando identificar não somente a coerência, mas 

também as inevitáveis contradições e mudanças de opinião, aspectos estes 

inerentes a todo processo de elaboração teórica. 

 

Hobsbawm e a História Social Inglesa 

 

Nascido em 9 de junho de 1917, na cidade egípcia de Alexandria, Eric John 

Ernest Hobsbawm possui cidadania inglesa, pois, à época, o Egito ainda fazia parte 

do império colonial britânico e seus pais – o inglês Leopold Percy Hobsbaum e a 

austríaca Nelly Grün, ambos de origem judaica – o registraram no Consulado 

Britânico daquela cidade, ocasião em que seu sobrenome paterno foi grafado de 

forma errada.2 Viveu sua infância em Viena, na Áustria, e mudou-se para a 

Alemanha em 1931, onde foi morar com os tios Sidney Hobsbaum e Gretl Grün na 

cidade de Berlim, logo após a morte prematura de seus pais. Foi precisamente 

nestas condições difíceis de vida que, ainda adolescente, obteve suas primeiras 

experiências políticas, em um período marcado pela grave crise socioeconômica que 

levaria à derrocada da República de Weimar (1919-33) e à subsequente ascensão 

do nazismo na Alemanha. Tal situação foi enfatizada por ele mesmo, ao relatar que 

                                                           
2 Eric HOBSBAWM,Tempos interessantes, p. 16.  
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ficou sabendo sobre a posse de Adolf Hitler do cargo de chanceler lendo as 

manchetes em uma banca de jornal, na tarde do dia 30 de janeiro de 1933, quando 

voltava da escola na companhia de Nancy Hobsbaum, sua irmã mais nova.3 Anos 

mais tarde, em sua autobiografia, ele afirmaria que:  

 

Os grandes acontecimentos da época – a queda do governo [Heinrich] Brüning, as 

três eleições nacionais de 1932, os governos [Franz Joseph von] Papen e [Kurt von] 

Schleicher, a subida de Hitler ao poder, o incêndio do Reichstag [o Parlamento 

alemão] – não chegaram a mim por intermédio da escola, e sim pelos cartazes de 

rua, pelos jornais diários e pelos periódicos que havia em casa (embora, 

curiosamente, eu me recorde mais das notícias pelo rádio em Viena do que em 

Berlim).4 

 

 Estes fatos foram fundamentais para que Hobsbawm se tornasse 

posteriormente um comunista, ligando-o “para o resto da vida” à tradição da 

Revolução de Outubro e ao movimento comunista internacional. Sua iniciação se 

deu por intermédio de uma rápida militância no movimento estudantil, frequentando 

a Federação Socialista de Estudantes (SSB), uma organização secundarista que 

havia sido criada em 1926 – pela posteriormente lendária Olga Benario Prestes – 

para agregar tanto os estudantes comunistas quanto os social-democratas, mas que 

em 1932, momento em que Hobsbawm nela ingressou, já havia perdido totalmente 

este caráter suprapartidário original, tornando-se “uma subsidiária” do Partido 

Comunista da Alemanha (KPD) e combatendo ao mesmo tempo os nacional-

socialistas e os social-democratas; estes últimos taxados de “social-fascistas”, de 

acordo com a linha política determinada pelo VI Congresso da Internacional 

Comunista (IC) em 1928.5 Foi nesta conturbada conjuntura política que ele teve seus 

primeiros contatos com os textos marxistas, chegando a participar da última 

passeata legal promovida pelos comunistas alemães em Berlim, na noite de 25 de 

janeiro de 1933, em protesto às ações provocadoras das “Tropas de Assalto” (SAs) 

do Partido Nazi.6 

                                                           
3 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 14.  
4 Idem, Tempos interessantes, p. 67. 
5 Ibid., pp. 82-4.  
6 Ibid., pp. 90-1. 
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 Com a consolidação do nazismo na Alemanha, os Hobsbaum decidiram se 

transferir para a Inglaterra, muito embora o nosso historiador se lembre bem de que 

a sua nacionalidade britânica o havia protegido bastante das agressões 

antissemitas, assim como o havia imunizado contra as “tentações do nacionalismo 

judaico”: o sionismo. 

 

 Não tenho obrigações emocionais quanto à prática de uma religião ancestral e muito 

menos quanto ao pequeno, militarista, culturalmente decepcionante e politicamente 

agressivo Estado-nação [o Estado de Israel] que solicita minha solidariedade por 

motivos raciais. Nem sequer preciso me ajustar à postura mais em voga da virada do 

novo século, a de “vítima”, o judeu que, com a força do Shoah (e na era de originais e 

inéditos sucessos, realizações e aceitação mundiais dos judeus), exige da 

consciência universal que o considere vítima de perseguição. O certo e o errado, a 

justiça e a injustiça não têm distintivos étnicos nem bandeiras nacionais.7  

 

Em solo inglês, o jovem Eric iniciou seus estudos na Universidade de 

Cambridge, aderindo em 1936 ao Partido Comunista da Grã-Bretanha (PCGB), 

organização à qual permaneceu filiado por mais de cinquenta anos, até sua 

completa dissolução no início da década de 1990. A eclosão da Segunda Guerra 

Mundial (1939-45) acabou ocasionando a interrupção da sua pesquisa de pós-

graduação sobre a África do Norte francesa, pois da mesma maneira que muitos dos 

seus companheiros, ele fora convocado para servir no Exército Britânico; apesar de 

não ter nem mesmo seus conhecimentos da língua alemã bem aproveitados, devido 

às suspeitas que recaíam sobre os combatentes sabidamente comunistas, o que o 

fez se lamentar posteriormente que a guerra houvesse apenas lhe roubado seis 

anos e meio de vida.8 Após o término do conflito, Hobsbawm conseguiu retomar a 

carreira acadêmica, reiniciando sua tese doutoral – agora não mais a respeito da 

África Setentrional, mas sobre a história da Sociedade Fabiana9 – e se tornando 

conferencista na Faculdade Birkbeck (ligada à Universidade de Londres); contudo, o 

surgimento da Guerra Fria (1947-91) fechou-lhe as portas aos postos de história 

econômica em Cambridge, adiou sua promoção profissional por mais de dez anos e 

                                                           
7 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 40. 
8 Ibid., p. 176. 
9 A tese intitulada Fabianism and the fabians: 1884-1914 foi defendida em 1950, sob a supervisão do 
seu antigo professor de história econômica Michael Moissey Postan. 
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o impediu de publicar seu primeiro livro The rise of the wage worker, acusado pela 

editora de ser “muito tendencioso”.10  

Foi neste contexto que Hobsbawm estabeleceu um vínculo mais estreito e 

sistemático com outros jovens historiadores marxistas – Dorothy e Edward Palmer 

Thompson, Dona Torr, Maurice Dobb, John Saville, Christopher Hill, Rodney Hilton, 

Raphael Samuel, George Rudé e Victor Kiernan entre outros – que iriam 

desenvolver posteriormente uma nova escola historiográfica, a atualmente 

reconhecida História Social Inglesa. As origens deste importante movimento podem 

ser localizadas entre os anos de 1946 e 1956, período de existência do Grupo de 

Historiadores do PCGB, constituído inicialmente em torno da discussão da segunda 

edição do livro de Arthur Leslie Morton, A people’s history of England (1938), mas 

que acabou se transformando em “um dos principais núcleos de elaboração do 

marxismo na Inglaterra”.11 Devemos relembrar também a importância vital que os 

debates de Estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo (1946), obra principal 

de Dobb, tiveram na consolidação do Grupo, ao eleger a compreensão marxista do 

desenvolvimento capitalista britânico como a questão central a ser problematizada.12 

Hobsbawm afirma que “Talvez tenha sido ali que nos tornamos verdadeiramente 

historiadores”,13 repetindo assim as declarações, neste mesmo sentido, feitas 

anteriormente por Thompson, o membro do Grupo que mais alcançou 

reconhecimento internacional.14  

Com seu rápido crescimento, este coletivo de historiadores conseguiu se 

estabelecer no interior do PCGB – muito embora nenhum deles participasse dos 

órgãos de direção partidária – e começou a divulgar seus debates, inicialmente no 

boletim Our History e, a partir de 1952, por meio da revista Past & Present. 

Hobsbawm deixa claro que, apesar de distantes das posições de mando do Partido, 

seus historiadores desfrutaram de certa autonomia intelectual por não se envolverem 

nas questões ideológicas da linha partidária, dedicando-se mais ao combate da 

historiografia conservadora britânica, ou seja, argumentando contra as versões 

liberais e conservadoras das Revoluções Inglesas do século XVII e da Revolução 

                                                           
10 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 208-9. Apesar desta obra nunca ter sido editada, o 
autor confessa ter utilizado algumas de suas partes em outras publicações posteriores. 
11 Alexandre FORTES, Antonio Luigi NEGRO e Paulo FONTES, Peculiaridades de E. P. Thompson, 
in Edward THOMPSON, As peculiaridades dos ingleses e outros artigos, p. 29.  
12 Ibid., p. 31. 
13 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 215-6. 
14 Dea Ribeiro FENELON, E. P. Thompson: história e política, Projeto História, n. 12, p. 84. 



 

 

15 

Industrial subsequente. Na sua avaliação, a Guerra Fria não chegou a interferir muito 

no mundo da historiografia, a não ser em temas ligados à história da Revolução 

Russa, pois mesmo o chamado “debate sobre o padrão de vida”, a respeito dos 

efeitos benéficos e/ou maléficos da Revolução Industrial – ocasião em que falou 

pelos historiadores comunistas contra seus pares liberal-conservadores15 –, não 

teria sido conduzido essencialmente por linhas ideológicas. Por outro lado, tanto a 

Rússia no século XX, quanto a história do comunismo, tornaram-se verdadeiros 

campos de batalha, prejudicados pela ortodoxia exigida pelo “império soviético” aos 

seus historiadores que, segundo ele, fizeram bem em se aterem à história do antigo 

Oriente e da Idade Média.16 

 

Eu próprio me tornei essencialmente um historiador do século XIX, porque em pouco 

tempo descobri – na verdade durante um projeto abortado do Grupo de Historiadores 

do PC de escrever uma história do movimento trabalhista inglês – que, dadas as 

opiniões vigorosas oficiais do Partido e dos soviéticos sobre o século XX, não era 

possível escrever sobre qualquer coisa posterior a 1917 sem a probabilidade de ser 

denunciado como herege político. Eu seria capaz de escrever sobre o século como 

político ou como funcionário público, mas não como historiador profissional. Minha 

história termina em Sarajevo em junho de 1914. 

Felizmente me abstive da história do século XX até que este já estava quase 

terminado...17 

 

No entanto, não podemos duvidar da grande influência que os debates 

realizados no interior do Grupo de Historiadores tiveram no direcionamento dos 

estudos posteriores da maioria de seus participantes, como, por exemplo, na 

especialização de Hill na Revolução Puritana de 1640, nos inúmeros estudos de 

Rudé e Thompson dedicados às revoltas populares no século XVIII, e nas primeiras 

preocupações de Hobsbawm com a história do movimento operário inglês.  

                                                           
15 Os textos em que Hobsbawm retoma a perspectiva da escola clássica “pessimista” (Karl Heinrich 
Marx, Friedrich Engels, Arnold Joseph Toynbee, John e Barbara Hammond) sobre as reais condições 
de vida da classe trabalhadora inglesa nas fases iniciais da Revolução Industrial, diante dos 
argumentos da escola moderna “otimista” (John Harold Clapham, Thomas Southcliffe Ashton, 
Friedrich August von Hayek e William Otto Henderson), estão reunidos na sua coletânea Os 
trabalhadores. 
16 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 320.  
17 Ibid., p. 321. 
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O Grupo se desfez em consequência da crise que se abateu sobre o 

movimento comunista internacional no ano de 1956, surpreendido tanto pelas 

revelações do “Relatório Secreto” de Nikita Kruschev ao XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS), – mais precisamente, diante da resistência 

dos dirigentes comunistas britânicos em discutir tal documento com as bases 

partidárias – quanto pela invasão da Hungria por tropas soviéticas. Naquele instante, 

vários de seus integrantes desempenharam papel de destaque na luta interna que 

se instalou no Partido, de modo especial Thompson e Saville, ao publicarem o 

boletim dissidente The Reasoner, e Hill, que liderou a minoria no Congresso do 

PCGB do ano seguinte.18 Hobsbawm, presidente do Grupo na época, não relata 

muito sobre a sua participação direta nestes debates, exceto na publicação, por 

meio da imprensa não partidária, de uma carta coletiva de protesto à intervenção 

soviética na Hungria. Ele também havia feito parte, representando seus 

companheiros historiadores, de uma fracassada comissão encarregada de elaborar 

uma “história genuína” do PC britânico e criticou duramente James Klugmann por ter 

aceitado escrever uma “história oficial” do Partido.19  

Assim, como fizeram mais de sete mil militantes (cerca de um quinto do total 

de filiados), a grande maioria dos historiadores britânicos se desligou do PCGB, 

iniciativa não acompanhada por Hobsbawm, que, como vimos, permaneceu no 

mesmo até sua extinção em 1991, embora não mais tivesse exercido uma atuação 

política de destaque dentro de suas fileiras, nem mesmo da luta política interna entre 

os “linha-dura” e os eurocomunistas que acabou por destruí-lo, apesar de ter 

deixado bem claro o seu apoio ao segundo grupo.20 Em uma entrevista ao jornalista 

italiano Antonio Polito, ele apontou entre os motivos que explicariam o seu não 

rompimento como o PCGB após a “crise de 1956”: 1º) o fato de não querer 

compartilhar com os ex-comunistas que se tornaram anticomunistas; 2º) o 

sentimento de lealdade à “grande causa” e às pessoas que haviam sacrificado suas 

vidas por ela; e 3º) porque “o comunismo não se limitava à Rússia”, sendo uma 

causa mundial que ia além da história dos países atrasados governados por 

comunistas. Ele ainda acrescenta não sofrer de arrependimentos, apesar de estar 

                                                           
18 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 232. 
19 Ibid., pp. 232-5. Os comentários de Hobsbawm sobre History of the Communist Party of Great 
Britain (1966) de Klugmann constam no seu artigo “Problemas da história do comunismo” (1969) 
[Revolucionários, pp. 15-22]. 
20 Ibid., pp. 242 e 292. 
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consciente de que a sua causa política foi infrutífera, e que “Talvez não devesse ter 

seguido por esse caminho”.21  

Poucos anos mais tarde, em suas memórias autobiográficas, Hobsbawm 

retoma esta questão, afirmando que não havia abandonado o Partido devido à 

existência, no interior do movimento comunista internacional, de verdadeiros heróis – 

homens e mulheres –, como o búlgaro Georgi Dimitrov, que havia enfrentado 

abertamente seus acusadores nazistas no julgamento do incêndio do Reichstag.22 E 

acrescenta, logo em seguida: 

 

Mesmo assim, permanece a questão de saber por que continuei no Partido, ao 

contrário de muitos de meus amigos, por mais dissidente que eu fosse. Ao longo do 

tempo tive de responder muitas vezes a essa pergunta. Ela me foi feita por quase 

todos os jornalistas que me entrevistaram, pois a maneira mais rápida de identificar 

um personagem em nossa sociedade saturada pela mídia é mediante uma ou duas 

peculiaridades distintivas: as minhas são ser um professor que gosta de jazz e 

alguém que permaneceu no Partido Comunista por mais tempo do que a maioria. 

Dei substancialmente a mesma resposta com extensão variável. Ela representa 

minha justificativa nas décadas subsequentes de minha permanência no Partido, e 

não necessariamente o que senti na época. É impossível reconstruir agora esses 

sentimentos, embora, assim como mais tarde, a ideia de ficar em companhia dos ex-

comunistas que se tornaram anticomunistas fanáticos me repugnasse, porque 

somente podiam se libertar do serviço do “Deus que fracassou” transformando-o em 

Satã. Houve muitos deles na era da Guerra Fria. 

Em retrospecto, e vendo a pessoa que eu era em 1956 como historiador e não como 

autobiógrafo, creio que duas coisas explicam o motivo pelo qual permaneci no 

Partido, embora, evidentemente, eu tenha pensado em deixá-lo. Eu não havia 

entrado para o comunismo como jovem britânico na Inglaterra, e sim como centro-

europeu no tempo do colapso da República de Weimar. E entrei para ele quando ser 

comunista não significava simplesmente luta contra o fascismo, mas sim a revolução 

mundial. Ainda pertenço ao fim da primeira geração de comunistas, aqueles para 

quem a Revolução de Outubro era o ponto de referência central no universo político. 

(...) emocionalmente, como alguém que se converteu ainda adolescente na Berlim 

de 1932, eu pertencia à geração ligada por um cordão umbilical quase inquebrável à 

esperança da revolução mundial, e de seu lar original, a Revolução de Outubro, por 

                                                           
21 Eric HOBSBAWM, O novo século, pp. 190-1. 
22 Idem, Tempos interessantes, pp. 162-3. 
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mais cético ou crítico da União Soviética que eu pudesse ser. Para alguém que se 

juntou ao movimento de onde eu vim e quando o fiz, era simplesmente mais difícil 

romper com o Partido do que para aqueles que vieram mais tarde, e de outras 

origens. Em última análise suspeito de que foi por isso que me deixei ficar. Ninguém 

me obrigou a sair e as razões para fazê-lo não eram suficientemente fortes.23 

 

De 1968 em diante, o único momento em que Hobsbawm protagonizou um 

debate político de relevância ocorreu no final da década de 1970, quando expôs 

suas opiniões a respeito do futuro do Partido Trabalhista britânico e da natureza das 

reformas econômicas neoliberais da primeira-ministra Margaret Thatcher.24 Ele 

próprio nos relata que, ao proferir uma conferência intitulada “A marcha dos 

operários para adiante parou?” em 1978 – na qual questionava até que ponto a 

classe operária britânica realizaria o destino histórico que os marxistas lhe haviam 

atribuído –, foi duramente atacado não somente no interior do Partido, mas também 

pela maioria dos líderes sindicais e intelectuais socialistas. Na continuidade do 

debate, que se estendeu por toda a década de 1980, Hobsbawm desenvolveu suas 

opiniões a respeito do futuro do trabalhismo e do significado do “thatcherismo”, 

chegando a propor um pacto eleitoral entre o Partido Trabalhista e a Aliança Liberal-

Social Democrata para enfrentar as reformas neoliberais que estavam sendo 

impostas aos trabalhadores.25  

E os historiadores os quais se desligaram do PCGB em 1956 iniciaram a partir 

de então um processo de construção de uma “Nova Esquerda”, tarefa que os 

aproximou de intelectuais marxistas de outras áreas de conhecimento, como o crítico 

literário e romancista Raymond Williams e o sociólogo Ralph Miliband, bem como de 

uma nova geração de promissores estudantes universitários, entre eles Perry 

Anderson, Tom Nairn, Robin Blackburn e Stuart Hall. O passo fundamental dado 

neste sentido foi a fundação da revista New Left Review (NLR) em 1959, fruto da 

unificação entre The New Reasoner, publicação levada adiante por Thompson e 

Saville, e a Universities and Left Review de Samuel e Hall, jovens socialistas 

oriundos da Universidade de Oxford. Muito embora o surgimento da NLR tenha dado 

um novo ânimo aos “Clubs” da Nova Esquerda que se disseminavam por toda a Grã-

                                                           
23 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 243.    
24 Ibid., pp. 292-302. 
25 Ibid., pp. 302-7. Os artigos produzidos por Hobsbawm a respeito dessa discussão estão compilados 
em Estratégias para uma esquerda racional. 
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Bretanha, cerca de dois anos depois o movimento se encontrava em uma grave 

crise de perspectiva, sofrendo um processo de divisão interna diante do 

enfraquecimento da sua principal aposta política: a construção de um forte 

movimento de massa em torno da Campanha para o Desarmamento Nuclear (CND).  

Esta situação de crise se refletiu na revista, levando ao afastamento dos 

colaboradores mais antigos e à substituição dos mesmos por uma nova geração de 

intelectuais marxistas, capitaneados por Anderson, Nairn e Blackburn. Tal 

renovação, ocorrida entre o final de 1962 e o início do ano seguinte, é considerada o 

divisor de águas entre uma “primeira” e uma “segunda” Nova Esquerda na Grã-

Bretanha, e não foi absolutamente tranquila, como ficou bem demonstrado pelos 

acirrados debates travados entre Thompson e Anderson na época e nos anos 

seguintes.26 Este confronto teria sido iniciado por Thompson com o seu ensaio “As 

peculiaridades dos ingleses” (1965), ao atacar duramente as opiniões “ortodoxas” de 

Anderson e Nairn sobre a história do desenvolvimento capitalista da Inglaterra e as 

raízes do reformismo da classe trabalhadora inglesa; críticas estas que foram 

reforçadas e ampliadas por ele em A miséria da teoria (1978), obra na qual censurou 

a “nova NLR” por ter adotado e importado para o marxismo britânico as ideias 

estruturalistas do filósofo francês Louis Althusser. Por sua vez, Anderson procurou 

refutar tais acusações e fazer uma análise apurada da produção historiográfica de 

Thompson, ainda que de forma mais amistosa, em Teoría, política y historia: un 

debate con E. P. Thompson (1980), sendo precedido por Hobsbawm que, no ensaio 

“A estrutura d’ O capital” (1966) [Revolucionários, pp. 146-55], já havia defendido 

Althusser da pecha de “neo-stalinista” que recaía sobre o este, muito embora o 

condenasse por suas concepções a-históricas e por forçar uma separação abrupta 

entre Marx e sua própria juventude hegeliana.   

No entanto, o encerramento do Grupo de Historiadores e as dificuldades em 

se estabelecer a Nova Esquerda na Grã-Bretanha ficaram longe de representar uma 

decadência na produção teórica dos seus ex-integrantes; muito pelo contrário, foi a 

partir desse período de incertezas que eles começaram a elaborar suas principais 

obras e a dar início às reflexões que, mais tarde, se transformaram em importantes 

contribuições para a historiografia contemporânea. Hobsbawm tem a opinião de que 

as “Novas Esquerdas” britânicas foram politicamente insignificantes, com seus 
                                                           

26 Alexandre FORTES, Antonio Luigi NEGRO e Paulo FONTES, Peculiaridades de E. P. Thompson, 
in Edward THOMPSON, As peculiaridades dos ingleses e outros artigos, pp. 40-5.  
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projetos não passando de uma “nota de rodapé meio esquecida”, pois, além de não 

conseguirem reformar o Partido Trabalhista ou o Partido Comunista, não produziram 

novos partidos de esquerda ou mesmo líderes nacionais, com a exceção de 

Thompson à frente da Campanha para o Desarmamento Nuclear, “de longe o mais 

importante movimento da esquerda britânica pós-1945”.27 Já em termos intelectuais, 

ele concorda que seus ex-companheiros de PCGB – com os quais fez questão de 

manter as relações de amizade intactas – foram bem mais produtivos, citando 

especialmente a publicação de A formação da classe operária inglesa (1963) por 

Thompson, e o debate que este estabeleceu com Williams como seus melhores 

resultados; embora lamente que Thompson tenha suspendido seus notáveis estudos 

sobre a sociedade britânica do século XVIII para combater as ideias de Althusser 

(“cuja influência morreria em dez anos”), só retomando seus projetos historiográficos 

quando já estava muito doente para concluí-los.28  

Falando especificamente do nosso historiador, é amplamente reconhecida a 

sua contribuição para um dos feitos mais destacados da História Social Inglesa, ou 

seja, a elaboração da “história vista de baixo”, principalmente em seus primeiros 

trabalhos, quando ajudou a resgatar historicamente os camponeses, os bandidos 

sociais e a própria classe operária, esta última sendo abordada em si mesma e não 

mais apenas por intermédio de seus líderes ou da história de suas organizações 

sindicais e partidárias. Foi nessa ocasião que ele conseguiu dialogar mais de perto 

com os demais historiadores britânicos que também trilhavam esta mesma linha de 

pesquisa, com destaque não apenas para a sua discordância com a tese 

thompsiana de que a consciência da classe operária inglesa já estivesse pronta e 

acabada nas décadas de 1820 e 1830 – momento em que propôs ser mais acertado 

postergar o “término” desse processo para o período entre o final do século XIX e as 

vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914-8) 29 –, mas também para a realização 

das obras conjuntas Capitão Swing e A invenção das tradições, com Rudé e 

Terence Ranger, respectivamente.  Acreditamos que, da década de 1970 em diante, 

houve um relativo afastamento temático o qual arrefeceu a troca de ideias de forma 

mais sistemática entre Hobsbawm e os demais historiadores sociais britânicos, pois 

o nosso autor acabou ampliando aos poucos seus primeiros interesses 

                                                           
27 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 237-40. 
28 Ibid., pp. 240-2. 
29 Idem, O fazer-se da classe operária: 1870-1914, in Mundos do trabalho, pp. 273-97.  
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historiográficos, inicialmente voltados especificamente para os camponeses e 

operários, em prol de uma história mundial e mais “totalizante”,30 o que lhe permitiu 

elaborar sua trilogia sobre o século XIX; processo este que culminou na publicação 

de Era dos extremos que, sem dúvida alguma, pode ser considerada como uma de 

suas principais obras.  

O fato de ter realizado uma trajetória política pós-1956 distinta da dos demais 

ex-integrantes do Grupo de Historiadores atesta, de alguma forma, a permanência 

de um vínculo de Hobsbawm em relação à tradição revolucionária do Outubro de 

1917, como ele próprio deixa transparecer nas seguintes palavras: 

 

Os meses que passei em Berlim me tornaram comunista para o resto da vida, ou 

pelo menos me transformaram em alguém cuja vida perderia a natureza e o 

significado sem o projeto político a que se dedicou quando estudante, ainda que 

visivelmente esse projeto tenha falido – e, como agora sei, somente poderia falir. O 

sonho da Revolução de Outubro ainda está em algum lugar dentro de mim, assim 

como um texto apagado no computador lá permanece, à espera de que os técnicos 

o recuperem dos discos rígidos. Abandonei-o, ou melhor, rejeitei-o, mas não foi 

eliminado. Até hoje me vejo tratando a memória e a tradição da União Soviética com 

uma indulgência e ternura que não sinto em relação à China comunista, porque 

pertenço à geração para a qual a Revolução de Outubro representava a esperança 

do mundo, o que nunca foi verdade quanto à China. A foice e o martelo da União 

Soviética eram seu símbolo.31  

 

Pensamos que esta reverência de Hobsbawm ao Outubro de 1917 não foi 

eliminada nem mesmo com a sua gradual aproximação do “eurocomunismo” a partir 

dos anos 1960, época em que se sentiu bastante estimulado pelo pensamento de 

Antonio Gramsci, enquanto uma concepção alternativa ao leninismo que fosse 

capaz de orientar melhor a atuação revolucionária dos comunistas nas sociedades 

mais complexas e avançadas do que a Rússia czarista e os demais países onde 

eles também tomaram o poder. Isso explicaria a sua condição dúbia de membro 

efetivo do PCGB e “membro espiritual” do Partido Comunista Italiano (PCI), pois este 

último, ao propor a existência de um movimento comunista policêntrico – ou seja, 
                                                           

30 Um dos primeiros a observar esta modificação no objeto da produção historiográfica de Hobsbawm 
foi o historiador e sociólogo norte-americano Harvey J. Kaye, em sua obra The British marxist 
historians (1984). 
31 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 73. 
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livre da tutela de Moscou – e o respeito às instituições democráticas no caminho 

para se chegar ao socialismo, se adequava mais à sua concepção de comunismo;32 

levando-o a afirmar literalmente que “ao contrário da Grã-Bretanha, na Itália ainda 

valia a pena filiar-se ao Partido após 1956”.33 Portanto, vamos além da constatação 

de que Hobsbawm destoou dos demais historiadores marxistas britânicos ao não se 

desligar do PC inglês e, como aponta Kaye, ao não rejeitar o “modelo de base-

superestrutura” da teoria marxista,34 pois acreditamos que ele não chegou a romper 

completamente com a concepção leninista de marxismo e de revolução socialista, 

apesar de todas as suas críticas ao stalinismo implantado na União Soviética e no 

movimento comunista internacional, e da sua clara adesão às ideias 

eurocomunistas. 

 

Um historiador “intelectual orgânico” 

 

A opção de nos utilizarmos do conceito de “intelectual orgânico” de Gramsci, 

como uma das ferramentas para melhor entendermos a figura de Hobsbawm, deve-

se em grande parte à sua própria trajetória de vida, sempre vinculada à causa do 

socialismo e às lutas dos trabalhadores. Tal itinerário corresponde à visão 

gramsciana da função dos intelectuais na sociedade contemporânea, ou seja, não 

como um grupo autônomo e independente das classes sociais, mas relacionados 

organicamente (com um vínculo estrutural) a essas classes, em especial ao 

proletariado, considerado o portador da transformação social que levaria ao 

socialismo.35 É precisamente nesse sentido que, a nosso ver, suas reflexões a 

respeito do papel dos intelectuais seriam bem mais apropriadas do que o “intelectual 

                                                           
32 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 242. Em uma entrevista a Fabio Nussi e Giuseppe 
Vacca, publicada no jornal Rinascita em 25 de março de 1977, Hobsbawm admite não somente que a 
experiência soviética não foi e não poderá ser transferida para os países desenvolvidos, mas também 
que a democracia liberal – a democracia sob a hegemonia da burguesia – foi e ainda é útil ao 
movimento operário, fazendo inclusive parte da própria tradição operária nos países como a 
Inglaterra, os Estados Unidos (EUA) e a França. No entanto, ele faz questão de sublinhar que a 
identificação automática da teoria da democracia e do Estado com a teoria liberal-democrática “não 
se justifica historicamente”, pois “Democracia” e “democracia liberal” não são as mesmas coisas, e o 
debate da relação entre democracia e socialismo não implica necessariamente na aceitação das 
ideias liberais, e muito menos na integração do marxismo à concepção liberal-burguesa [O 
eurocomunismo e a longa tradição capitalista, in Encontros com a Civilização Brasileira, v. 4, pp. 226-
8]. 
33 Ibid., p. 385. 
34 Harvey J. KAYE, The British marxist historians, p. 135.  
35 Andréa Facciolo PIRES, Intelectuais e política no pensamento de Antonio Gramsci, Jean-Paul 
Sartre e Norberto Bobbio e o debate contemporâneo em torno da crise dos intelectuais, pp. 54-5.  
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mediador” de Norberto Bobbio, concepção que parece embasar o recente trabalho 

de Priscila Gomes Correa36, embora ela acabe optando por privilegiar o 

questionamento ao conceito de “intelectual engajado” de Jean-Paul Sartre, ou seja, 

a valorização do comprometimento do intelectual com os “acontecimentos sociais e 

políticos de seu tempo”.37 Na verdade, toda a argumentação de Bobbio visa 

contestar a teoria de Gramsci, ao defender a independência dos intelectuais em 

relação às classes sociais, e não apenas requerer a distinção entre o engajamento 

intelectual e o engajamento político, ou sustentar a necessidade de um 

distanciamento histórico dos pensadores perante os fatos a serem analisados.38 

Outra observação, que julgamos ser muito importante, é a de que não 

devemos ter o “Caso Dreyfus” – a grande mobilização de escritores franceses em 

favor do oficial judeu Alfred Dreyfus, acusado injustamente de traição em 1894 – 

como única referência histórica para o uso do termo intelectual, apesar de 

reconhecermos toda a sua importância, pois tal expressão (“intelligentsia”) já havia 

sido introduzida na Rússia de 1860 pelo romancista Piotr Boborykin, com o intuito de 

identificar um novo grupo de “homens cultos” que adquirira a autoconsciência de ser 

uma categoria social específica na luta contra a autocracia czarista.39 Essas 

circunstâncias acabaram por fornecer à palavra “intelectual” uma permanente 

referência de “antagonistas do poder”, conotação que continuou a apresentar em 

dois outros momentos de grande manifestação intelectual: a luta contra a ascensão 

do nazi-fascismo na década de 1930 e o ambiente de Guerra Fria e anticolonialismo 

do imediato segundo pós-guerra.   

Uma das contribuições mais originais do pensamento de Gramsci foi 

precisamente ter enfatizado a função histórica e social dos intelectuais, momento em 

que faz a crítica à concepção idealista, a qual insistia em considerar a atividade 

intelectual como completamente desligada das classes sociais.40 Ele havia concluído 

que o desenvolvimento do capitalismo teria levado a uma verdadeira transição do 
                                                           

36 Priscila Gomes CORREA, História, política e revolução em Eric Hobsbawm e François Furet, pp. 
19-26. 
37 Andréa Facciolo PIRES, Intelectuais e política no pensamento de Antonio Gramsci, Jean-Paul 
Sartre e Norberto Bobbio e o debate contemporâneo em torno da crise dos intelectuais, pp. 62.  
38 Ibid., pp. 76-7. Bobbio critica Gramsci e Sartre por considerarem somente os orgânicos e os 
engajados como “verdadeiros intelectuais”, contrapondo um intelectual mediador autônomo, 
independente e criticamente distante dos conflitos sociais e, por isso, capaz de estabelecer um 
diálogo entre as partes envolvidas.  
39 Ibid., pp. 24-5. 
40 José Luís BEIRED, A função social dos intelectuais, in Alberto AGGIO (org.), Gramsci: a vitalidade 
de um pensamento, pp. 123-4.  
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intelectual de tipo tradicional – marcado pelo diletantismo e pela crença na sua 

autonomia com relação aos outros grupos sociais – para o intelectual de “tipo 

moderno” ou orgânico. Tal análise demonstrou o papel potencialmente conservador, 

ou transformador, do intelectual enquanto um organizador da cultura e produtor de 

ideologia, fornecendo-nos assim uma reflexão sobre as condições materiais da 

formação dos mesmos enquanto agentes históricos socialmente determinados. 

Portanto, seu interesse específico pelos intelectuais residia, em termos políticos, na 

formação de um núcleo dirigente do partido e dos aparelhos da “sociedade civil” na 

luta pelo socialismo, cabendo a eles a tarefa de serem os principais dirigentes da 

transformação social.41  

Evidentemente, a teoria do partido político da classe operária também ganha 

destaque na obra gramsciana, embora já houvessem feito a ressalva de que esse 

seria um dos tópicos no qual sua capacidade renovadora, em relação a Vladimir 

Ulyanov, o Lenin, foi menos marcante.42 Na verdade, ambos atribuíam a mesma 

função ao partido em sua relação com a classe operária, isto é, contribuir para a 

superação de uma consciência puramente corporativista e sindicalista, elevando-a 

ao nível da consciência de classe; ou, nos termos de Gramsci, formando uma 

“vontade coletiva nacional-popular” sempre ligada a uma reforma intelectual e moral 

capaz de criar uma nova cultura.43 Embora, sob sua ótica, todos os membros de um 

partido devessem ser considerados intelectuais, nem todos possuíam o mesmo nível 

e se dividiam em três grupos – homens comuns, capitães e intermediários –, sendo 

que sua atenção ficou mais concentrada no segundo estrato, por ser este o 

responsável pela organização e direção partidária, ou seja, a partir dele se poderia 

estruturar um partido político de massas.44  

                                                           
41 José Luís BEIRED, A função social dos intelectuais, in Alberto AGGIO (org.), Gramsci: a vitalidade 
de um pensamento, pp. 127-8.  
42 Carlos Nelson COUTINHO, Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político, p. 167. Além de 
tratar amplamente dessa questão nos Cadernos do Cárcere (1929-35), Gramsci tinha a pretensão de 
realizar um estudo específico sobre o partido revolucionário moderno – ou seja, os recém criados 
partidos comunistas –, o qual denominava “o moderno Príncipe”, inspirado na clássica obra de 
Nicolau Maquiavel. 
43 Ibid., pp. 169-74.  
44 Ibid., pp. 177-8. Coutinho esclarece que Gramsci não concordava em nenhum momento com a 
“teoria das elites” – de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels –, a qual preconizava uma 
divisão eterna entre indivíduos superiores e inferiores; e, pelo contrário, previa uma grande 
mobilidade interna no partido, acreditando que, em longo prazo, este deveria eliminar essa 
diferenciação. Segundo Coutinho, Gramsci também esteve bastante atento aos riscos de que um 
partido centralizado poderia perder seu caráter democrático e assumir traços de um “centralismo 
burocrático”. 
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Ao aprofundar a discussão da relação entre os dirigentes e a massa de 

militantes dos partidos revolucionários, Gramsci se opõe firmemente às formulações 

de Michels, segundo as quais todos os partidos tenderiam a um processo de 

“oligarquização”, formando assim uma elite separada da massa e disposta a buscar 

sua perpetuação no controle do aparelho partidário. Para Gramsci, essa contradição 

entre dirigentes e dirigidos ocorreria apenas nos partidos com diferenças internas de 

classe, pois, onde tal conflito não existisse, o problema da relação direção-base se 

tornaria simplesmente “técnico” – vinculado à divisão do trabalho político e aos 

vários níveis de educação de seus membros – e não teria mais um caráter político. 

Com base nessas reflexões, ele chegou à conclusão de que a função dos 

intelectuais nos partidos revolucionários residia em formar uma camada de 

“intelectuais médios” que ligasse a massa à direção e impedisse a instalação de um 

hiato entre ambos.45 

O próprio Hobsbawm escreveu alguns artigos nos quais trata especificamente 

sobre a questão dos intelectuais. Em “Intelectuais e comunismo” (1964), ele afirma 

que as relações entre os intelectuais marxistas e os partidos comunistas da Europa 

Ocidental foram tempestuosas, devido principalmente à imposição soviética de um 

rígido dogmatismo que deixava pouco espaço para as atividades propriamente 

intelectuais. Ao apontar para o fato de que a submissão a essa situação dentro dos 

PCs era vista por muitos deles como a única forma de exercer uma influência no 

movimento comunista internacional e manter um contato mínimo com a classe 

operária do seu próprio país,46 Hobsbawm parece estar em total concordância com o 

raciocínio desenvolvido doze anos mais tarde por Anderson em suas Considerações 

sobre o marxismo ocidental (1976). No entanto, ele credita boa parte dessas 

dificuldades à natureza da moderna política de massas no século XX, que levava os 

membros ativos de um partido a abdicar do seu poder de julgamento, pois, ao 

fazerem uma opção política, faziam também uma escolha única de uma espécie de 

“pacote”, levando junto as partes desagradáveis do seu conteúdo. 

                                                           
45 José Luís BEIRED, A função social dos intelectuais, in Alberto AGGIO (org.), Gramsci: a vitalidade 
de um pensamento, pp. 129-30. Beired entende que, ao subestimar o problema político das 
desigualdades internas nos partidos de esquerda – reduzindo-o a uma questão técnica –, Gramsci 
não ofereceu uma resposta convincente aos argumentos de Michels. Esta deficiência no pensamento 
gramsciano ficaria bem mais evidente após a experiência histórica do socialismo real e das 
organizações de esquerda nos países capitalistas.  
46 Eric HOBSBAWM, Intelectuais e comunismo, in Revolucionários, pp. 36-7.  
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Conforme [David] Caute sensatamente observa [em Communism and the French 

intellectuals (1969)], o intelectual francês, ao aceitar em termos gerais a Terceira e a 

Quarta Repúblicas, teve que fazê-lo a despeito de Versalhes, da política interna do 

Bloco Nacional, do Marrocos, da Síria, da Indochina, do regime de [Jean-Baptiste] 

Chiappe, do desemprego, da corrupção parlamentar, do abandono da República 

Espanhola, de Munique, do macartismo, de Suez e da Argélia.  

Da mesma forma, o intelectual comunista, ao optar pela União Soviética e seu 

partido, assim o fez porque, no balanço final, os aspectos positivos pareciam pesar 

mais que os negativos. Não é menos importante o mérito de Caute em demonstrar 

como, por exemplo, na década de 30, não apenas os militantes mais inflexíveis do 

partido, mas também os seus simpatizantes, se abstinham concretamente de criticar 

os expurgos soviéticos ou as falhas da República Espanhola no interesse da causa 

maior, o antifascismo.47  

 

Por fim, Hobsbawm afirma que analisar o problema do comunismo e dos 

intelectuais franceses somente como uma questão de relação entre o Partido 

Comunista Francês (PCF) e estes intelectuais seria muito superficial, havendo a 

necessidade de se estabelecer um vínculo com o caráter mais geral da vida política 

francesa, em especial entre o grupo social dos intelectuais e o restante da 

sociedade. Em outras palavras, seria impossível compreender o “dilema” do 

intelectual comunista em um partido proletário sem reconhecer que, desde 1870, as 

causas que mobilizaram os intelectuais franceses não eram em nada populares, tais 

como o apoio dos socialistas ao capitão Dreyfus e dos comunistas à luta anticolonial 

argelina.48 

Em 1971, Hobsbawm escreveu “Os intelectuais e a luta de classes”, ainda 

sob o impacto das revoltas estudantis de 1968, procurando estabelecer uma 

comparação entre as circunstâncias que fizeram com que muitos deles se tornassem 

revolucionários no período do entreguerras e o contexto que vigorou a partir de 

meados da década de 1960.49 Segundo ele, enquanto os jovens que se tornaram 

revolucionários entre 1914 e 1945 – geração a qual ele pertencia –, assim o fizeram 

sob o impacto do desmoronamento do mundo burguês em contraste com a 

ascensão da esperança socialista, a juventude intelectual dos anos 1960 se deparou 

                                                           
47 Eric HOBSBAWM, Intelectuais e comunismo, in Revolucionários, p. 38.  
48 Ibid., p. 41.  
49 Idem, Os intelectuais e a luta de classes, in Revolucionários, pp. 249-50.  
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com a prosperidade econômica do capitalismo que, por meio da rápida 

transformação tecnológica e social, ameaçava destruir os recursos naturais do 

planeta e aumentar a violência humana diante do crescimento das discrepâncias 

sociais.50 Ao abordar a questão do papel dos intelectuais nos movimentos 

revolucionários, Hobsbawm afirma não estar interessado na razão pela qual alguns 

deles (enquanto indivíduos) se tornaram revolucionários, mas em qual orientação 

política eles tenderam a adotar como membros de um determinado estrato social e 

qual o papel que desempenharam enquanto tais, pois: 

 

É desnecessário dizer que as duas espécies de questão são, ou podem ser, 

totalmente distintas. Marx e Engels eram certamente intelectuais, mas o número e a 

proporção de intelectuais alemães social-democratas era reduzido, provavelmente 

insignificante. Minha geração de estudantes comunistas formava uma pequena 

minoria de, segundo recordo, não mais do que quatrocentos ou no máximo 

quinhentos dos cinquenta mil estudantes universitários logo antes da guerra; em 

Oxford e Cambridge, até mesmo os clubes socialistas mais numerosos eram uma 

minoria, embora nada desprezível. O fato de que nossa insignificante minoria 

compreendia, às vezes, uma proporção notavelmente elevada dos estudantes mais 

brilhantes não deixa de ter significação, mas não altera o fato de que a grande 

maioria dos estudantes da Europa Ocidental antes de 1939 não era de esquerda, e 

menos ainda revolucionária, ao passo que em países como a Iugoslávia, a maioria o 

era. 

 Além do mais, mesmo quando podemos dizer que os intelectuais como estrato 

social são revolucionários (como é o caso frequente e talvez geral dos jovens 

intelectuais do Terceiro Mundo), não podemos automaticamente assimilar suas 

atitudes ou seu comportamento político aos de outras forças revolucionárias. Para 

tomar um exemplo óbvio: os estudantes desempenharam um papel importante nas 

revoluções de 1848. O que aconteceu a todos esses liberais revolucionários na 

época de [Otto Leopold von] Bismarck? Novamente os estudantes (incluindo os 

secundaristas) se destacaram na Revolução Russa de 1905, mas não na de 1917, a 

julgar pelo que se sabe. Isto não contradiz o fato de que a liderança bolchevista se 

compunha sobremaneira de intelectuais, assim como ocorria em todos os demais 

partidos populares de oposição. Vejamos um terceiro exemplo, talvez inteiramente 

local e transitório. Os estudantes em seu conjunto, na Inglaterra, hoje [início da 

                                                           
50 Eric HOBSBAWM, Os intelectuais e a luta de classes, in Revolucionários, pp. 250-4.  
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década de 1970], provavelmente ocupam posições políticas muito à esquerda 

daquelas dos operários. Mas neste momento, em que há uma maior militância e 

predisposição para a ação entre os operários industriais do que em qualquer outro 

momento desde a Greve Geral [1926], a atividade política de massas dos estudantes 

está a um nível mais baixo do que provavelmente em qualquer outro momento nos 

últimos três anos. Os dois grupos, evidentemente, não se movem no mesmo 

caminho, na mesma direção nem impulsionados pelas mesmas forças e motivos.51  

 

Suas conclusões caminham no sentido de que os intelectuais dos países 

industrializados formavam um grupo social que não poderia mais ser classificado 

como uma simples variante das classes médias, pois, além de já serem muito 

numerosos, haviam sofrido um processo de “proletarização” de tal ordem que se 

transformaram em trabalhadores assalariados com atitudes e interesses peculiares, 

formando assim uma força reformista muito efetiva, que poderia tornar-se 

revolucionária somente na medida em que ocorresse uma mudança social “gradual e 

pacífica”, e que não ameaçasse sua posição relativamente confortável.52 

No final da década de 1970, Hobsbawm voltou a abordar a questão dos 

intelectuais em outros três ensaios, agora para a História do marxismo, obra da qual 

foi o organizador. No primeiro deles, “A cultura europeia e o marxismo entre o século 

XIX e o século XX”, ele busca recuperar o processo de irradiação do pensamento 

marxista ocorrido entre as duas últimas décadas do século XIX e 1914, momento em 

que a eclosão da Primeira Guerra Mundial provocou a crise e a dissolução da II 

Internacional, precisamente a instância responsável por essa primeira expansão das 

ideias marxistas. Após analisar a forte influência alcançada pelo marxismo tanto 

sobre as teorias não-marxistas – a apropriação da teoria do “exército industrial de 

reserva” por alguns economistas ingleses, os esforços dos acadêmicos austríacos e 

alemães em rebater as proposições marxistas e os estudos dos semimarxistas ou 

ex-marxistas após a primeira “crise do marxismo” no final dos anos 189053 –, quanto 

no interior do movimento socialista – sua adoção enquanto orientação ideológica 

pela maioria dos partidos operários surgidos nas décadas de 1880 e 1890 e sua 

                                                           
51 Eric HOBSBAWM, Os intelectuais e a luta de classes, in Revolucionários, p. 257.  
52 Ibid., pp. 258-9. 
53 Idem, A cultura europeia e o marxismo entre o século XIX e o século XX, in História do marxismo, 
v. 2, pp. 76-8.  
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retomada após o debate “revisionista” e a Revolução Russa de 190554 –, Hobsbawm 

se detém na atração que Marx exerceu sobre os intelectuais da classe média 

enquanto grupo, embora declare não ter a pretensão de se aprofundar na sociologia 

dos intelectuais.55  

Mesmo concordando que grande parte dos movimentos socialistas da época 

estudada tenha recrutado seus dirigentes e teóricos dentre os intelectuais – citando 

uma extensa lista que inclui Victor Adler, Filippo Turati, Jean Jaurès, Émile 

Vandervelde, Rosa Luxemburgo, Georgy Plekhanov e Lenin –, ele afirma que esta 

atração mútua só foi particularmente digna de nota na periferia do capitalismo 

desenvolvido, pois, salvo raríssimas exceções, a intelectualidade havia permanecido 

fiel às posições radicais e anticlericais na Península Ibérica e na França, 

predominantemente liberal na Inglaterra e na Itália, e conservadora na Alemanha.56 

Seu destaque vai para a Europa Oriental, principalmente a Rússia, onde a situação 

era bastante diferente, com o marxismo desempenhando um papel central e 

inspirando quase completamente a intelligentsia que, diferentemente dos seus 

similares ocidentais, não conseguia se integrar ao regime czarista, mantendo-se 

permanentemente como um foco de mobilização revolucionária.57 

No segundo ensaio, “Os intelectuais e o antifascismo”, Hobsbawm tratou da 

ascensão do marxismo entre os intelectuais da Europa Ocidental e do mundo anglo-

saxão nas décadas de 1930 e 1940, em substituição ao período de refluxo 

revolucionário pós-1917 e de “bolchevização” dos partidos filiados à III Internacional, 

momento em que as ideias de Marx não exerceram grande atração sobre a 

intelectualidade.58 Para ele, a radicalização dos intelectuais durante a década de 

1930 resultou essencialmente da crise econômica sofrida pelo capitalismo com a 

grande depressão de 1929, do contraste desta situação em relação aos avanços da 

industrialização planificada colocada em prática pela União Soviética e das ameaças 

surgidas com o triunfo de Hitler na Alemanha.59 Por outro lado, Hobsbawm nos 

alerta que a adesão dos intelectuais à luta antifascista “não foi linear nem livre de 

problemas”, devido principalmente às desconcertantes mudanças na linha política da 

                                                           
54 Eric HOBSBAWM, A cultura europeia e o marxismo entre o século XIX e o século XX, in História do 
marxismo, v. 2, pp. 79-85. 
55 Ibid., p. 87. 
56 Ibid., pp. 88-98.  
57 Ibid., pp. 98-100.  
58 Idem, Os intelectuais e o antifascismo, in História do marxismo, v. 9, p. 257. 
59 Ibid., pp. 263-4.  
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IC e da URSS e ao fato de que, no mundo colonizado, o inimigo imediato não era o 

Eixo Roma-Berlim-Tóquio, mas o imperialismo exercido pela Inglaterra, França e 

Estados Unidos.60  

Em sua opinião, o antifascismo dos intelectuais ocidentais – que nos anos 

1930 pertenciam aos estratos da burguesia médio-alta ou de setores emergentes 

das classes pobres61 – teve grande importância histórica, assim como a atração que 

o marxismo exerceu sobre eles naquela época. E, embora enxergue a necessidade 

de se diferenciar os intelectuais que entraram para os partidos comunistas 

motivados somente pela atuação antifascista daqueles que realmente se tornaram 

marxistas, Hobsbawm percebe as dificuldades de se fazer tal distinção, 

principalmente porque naquele período os comunistas, socialistas e liberais haviam 

aprendido a colocar em relevo apenas o que tinham em comum contra o nazi-

fascismo, ou seja, todos se apresentavam como os verdadeiros herdeiros das 

tradições progressistas das revoluções burguesas.62 Ele destaca que mesmo os 

intelectuais que nunca tinham sido atraídos pelo drama da revolução social na 

Rússia, e até os que já haviam anteriormente denunciado os aspectos repressivos 

da sociedade soviética, reconheceram na URSS a herança do iluminismo, do 

racionalismo, da ciência e do progresso originários da Revolução Francesa de 1789, 

o que ajudaria a explicar a grande influência do marxismo sobre os intelectuais 

franceses entre a Resistência e o final da década de 1970.63  

Mesmo diante da impossibilidade de se quantificar a mobilização dos 

intelectuais a favor da causa antifascista, Hobsbawm afirma que: 

 

(...) se pode afirmar com segurança que – como no caso Dreyfus – ela teve apelo 

particular para eles enquanto grupo, mobilizou-os para a ação política em grande 

número e, sobretudo, forneceu-lhes possibilidades muito maiores do que no passado 

de servirem à causa enquanto intelectuais. Não surpreende que alguns deles 

tenham ido combater na Espanha, embora não se tenha realizado nenhum esforço 

específico para encorajá-los em tal sentido e até mesmo, na Inglaterra, os 

estudantes tenham sido dissuadidos de se apresentarem como voluntários. Mas eles 

aderiram às Brigadas Internacionais não como intelectuais, e sim como soldados. 

                                                           
60 Eric HOBSBAWM, Os intelectuais e o antifascismo, in História do marxismo, v. 9, pp. 267-9.  
61 Ibid., pp. 273-5.  
62 Ibid., pp. 280-1.  
63 Idem, Ecos da Marselhesa, pp. 112-3. 
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Não surpreende nem mesmo que tenham entrado nos movimentos de resistência 

durante a guerra; nem que hajam aderido, e em certos casos com funções 

dirigentes, à luta armada da guerrilha. A novidade deste período – provavelmente 

reconhecida pelo movimento comunista antes que qualquer outro – foi o alcance das 

contribuições especificamente intelectuais ao movimento antifascista: não somente, 

quando se tratava de personagens prestigiosos, como símbolos de propaganda, mas 

também pelo trabalho nos meios de comunicação (editoria, imprensa, cinema, teatro 

etc.), como homens de ciência ou em outras atividades que exigiam pessoas 

dotadas com seus requisitos. Não tem precedentes, por exemplo, a mobilização 

espontânea e voluntária dos cientistas enquanto tais contra a guerra e, 

posteriormente, a favor da guerra.64  

 

E, finalmente, ele conclui que a crise e a luta antifascista haviam levado uma 

geração de intelectuais ao marxismo e, mesmo que muitos de seus sobreviventes 

tenham se desiludido depois, pouquíssimos renegariam sua participação ativa na 

Guerra Civil Espanhola (1936-9) e na derrota do nazi-fascismo.65 

No ensaio “O marxismo hoje: um balanço aberto”, sua última participação 

direta no projeto História do marxismo, Hobsbawm dá uma relevância ao fato de 

que, após 1950 e diferentemente da época da II e III Internacional, o 

desenvolvimento das ideias marxistas ocorreu mais entre os intelectuais do que 

junto aos movimentos e partidos ligados aos trabalhadores manuais, pois tais 

organizações – tanto na versão social-democrata quanto na comunista – sofreram 

um processo de esvaziamento intimamente conectado ao enfraquecimento numérico 

da classe operária face aos outros setores sociais e à perda da coesão das 

comunidades operárias diante da notável melhoria de sua qualidade de vida.66 

Segundo ele, esta “nova esquerda” intelectual tendia a abandonar os trabalhadores 

por não considerá-los mais uma classe revolucionária e a se afastar completamente 

dos movimentos e partidos operários de massa, na medida em que os repudiava 

como “traidores reformistas”, transformando assim a teoria marxista em um 

pensamento acadêmico bastante desvinculado da prática, caracterizado por uma 

linguagem esotérica e inacessível aos trabalhadores e por uma preferência pelos 

                                                           
64 Eric HOBSBAWM, Os intelectuais e o antifascismo, in História do marxismo, v. 9, pp. 300-1. 
65 Ibid., pp. 313-4. 
66 Idem, O marxismo hoje: um balanço aberto, in História do marxismo, v. 11, pp. 38-9.  
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temas filosóficos.67 Hobsbawm também lamenta que estes novos movimentos 

políticos baseados essencialmente nos intelectuais – que haviam deixado de ser 

pessoas que superavam os limites da sua própria classe social para “ligar-se aos 

trabalhadores” – não foram capazes de produzir partidos de massa comparáveis aos 

tradicionais partidos operários socialistas ou comunistas;68 conclusões todas elas 

muito parecidas (desta vez, posteriormente) com as alcançadas por Anderson em 

sua já citada Considerações sobre o marxismo ocidental e desenvolvidas pelo 

mesmo autor em A crise da crise do marxismo (1983). 

Apesar das constatações de Hobsbawm apontarem irremediavelmente para o 

surgimento e um gradual crescimento do abismo entre os intelectuais, enquanto 

grupo social, e os trabalhadores – particularmente do proletariado – e suas lutas; 

afastamento este que, segundo ele, teria resultado das próprias transformações 

pelas quais ambos passaram a partir da segunda metade do século XX. E mesmo 

estando cientes de que tais constatações implicariam na tendência ao 

desaparecimento, ou ao menos na rarefação, do “intelectual orgânico” concebido 

originalmente por Gramsci, pensamos que Hobsbawm, apesar das suas limitações 

individuais (reconhecidas por ele mesmo) e das possíveis e prováveis discordâncias 

que as suas ideias possam suscitar no interior do pensamento de esquerda, 

manteve-se fiel, enquanto historiador e intelectual, ao seu compromisso com a luta 

pelo socialismo. 

 

A “totalidade” ontológica do ser social 

 

Assim como o conceito de intelectual orgânico nos foi sugerido pelo próprio 

percurso de vida traçado por Hobsbawm, sua produção historiográfica nos remete à 

categoria de “totalidade”, neste caso, dentro da concepção ontológica do marxismo 

proposta inicialmente por György Lukács e posteriormente criticada e desenvolvida 

por Lucien Goldmann, István Mészáros e José Chasin. Ao fazermos tal opção, não 

ignoramos que nosso autor foi muito mais inspirado pela proposta gnosiológica de 

uma “História Total” realizada por alguns historiadores franceses da Escola dos 

Annales, do que pela abordagem ontológica lukacsiana. 

                                                           
67 Eric HOBSBAWM, O marxismo hoje: um balanço aberto, in História do marxismo, v. 11, p. 44.  
68 Ibid., pp. 46-7. 
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A forte influência sofrida por Hobsbawm por parte da Nova História Francesa 

é admitida por ele mesmo em seu ensaio “A história britânica e os ‘Annales’: um 

comentário” (1978) [Revolucionários, pp. 193-200] e reforçada no artigo “O desafio 

da razão: manifesto para a renovação da história” (2005) com os seguintes dizeres: 

 

Consequentemente, as novas perspectivas para a história também devem nos levar 

a essa meta essencial de quem estuda o passado, mesmo que nunca seja 

cabalmente realizável: “a história total”. Não “a história de tudo”, mas a história como 

uma tela indivisível onde todas as atividades humanas estão interconectadas. Os 

marxistas não são os únicos que se propuseram a esse objetivo – Fernand Braudel 

também fez isso – mas foram eles que o perseguiram com mais tenacidade, como 

dizia um deles, Pierre Vilar.69 

 

 Já a sua pouca familiaridade com o pensamento de Lukács ficou registrada 

na seguinte parte da sua autobiografia: 

 

Como, ao contrário dos lycées e Gymnasia continentais, a filosofia não era matéria 

obrigatória da educação secundária, não nos dedicávamos a Marx com o interesse 

filosófico de nossos contemporâneos do continente, e muito menos com o 

conhecimento de filosofia que já possuíam. Isso me ajudou a anglicizar rapidamente 

minha maneira de pensar. Aquilo que Perry Anderson chamou de “marxismo 

ocidental” – o marxismo de Lukács, da Escola de Frankfurt e de [Karl] Korsch – 

jamais atravessou o canal da Mancha até a década de 1950. Ficamos satisfeitos em 

saber que Marx e Engels haviam colocado [Georg Wilhelm] Hegel na posição ereta, 

sem nos preocuparmos em descobrir o que era exatamente aquilo que ficara de pé. 

O que tornava o marxismo tão irresistível era sua amplitude. O “materialismo 

dialético” fornecia, se não uma “teoria de tudo”, pelo menos um “arcabouço de tudo”, 

juntando a natureza inorgânica e orgânica com os assuntos humanos, coletivos e 

individuais, e proporcionando um guia para a natureza de todas as interações em um 

mundo dinâmico.70  

 

                                                           
69 Eric HOBSBAWM, O desafio da razão: manifesto para a renovação da história. Disponível em: 
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14924. Acesso em: 19 jul. 
2011.  
70 Idem, Tempos interessantes, pp. 115-6. 
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O debate sobre o caráter ontológico da obra marxiana71 criou corpo após a 

publicação de História e consciência de classe (1923) de Lukács, considerada uma 

das mais importantes obras de filosofia marxista do século XX que, ao inspirar-se 

diretamente no Outubro de 1917 e na esperança de que a revolução social se 

espalhasse pela Europa a qualquer momento, criticava o evolucionismo mecanicista 

que predominava no marxismo desde o final do século XIX, antecipando assim o 

dogmatismo que lhe seria imposto alguns anos mais tarde por Iossif Stalin.72 Lukács, 

na verdade, estava dando início a um projeto de renovação do marxismo ainda nos 

anos 1920, que, embora acabasse sendo suplantado em um primeiro momento pelo 

chamado “marxismo-leninismo” – da mesma forma que ocorreu com o pensamento 

de Gramsci e Korsch –, conseguiu influenciar diversas correntes filosóficas nas 

décadas seguintes, tais como a Escola de Frankfurt de Walter Benjamin e Theodor 

Adorno, o existencialismo de Sartre e Maurice Merleau-Ponty e alguns marxistas 

independentes, como no caso de Goldmann.73  

Contrariando a filosofia positivista, segundo a qual os dados se explicariam 

por si mesmos, sem a necessidade de uma interligação que os mantivesse unidos, 

Lukács apresentava a ideia de totalidade, afirmando assim “o caráter integrado dos 

dados, que só ganham sentido quando referidos ao todo”.74 Tal concepção 

desautorizava qualquer tipo de determinismo econômico ao apontar para o fato de 

que toda formação social constitui uma totalidade concreta que abrange tanto a 

estrutura econômica, quanto as estruturas da “vida espiritual” da sociedade, 

envolvendo o ser e a consciência (o sujeito e o objeto) numa relação dialética e não 

mecanicista.75 Lukács retomaria e desenvolveria novamente o legado intelectual de 

Marx em sua obra póstuma, Ontologia do ser social (1972), buscando compreender 

a teoria marxiana como “um estudo de autodesenvolvimento da vida material e 

                                                           
71 A partir de agora surge a necessidade de se diferenciar as obras marxianas, ou seja, as produzidas 
diretamente por Marx (ou no máximo aquelas que contaram com a colaboração de Engels), dos 
trabalhos marxistas em geral, realizados por seus vários e diferentes seguidores, que não 
necessariamente concordam entre si em diversos aspectos. 
72 Celso FREDERICO, Lukács: um clássico do século XX, p. 11.  
73 Ibid., pp. 11-2. 
74 Ibid., pp. 12-3. Ao sustentar seus argumentos, principalmente quanto à proposição da identidade 
entre o sujeito e o objeto, na Fenomenologia do espírito (1806) de Hegel, ou seja, ao utilizar noções 
de um filósofo idealista, Lukács foi alvo de poderosas críticas no interior do movimento comunista 
internacional. Tais pressões, somadas à derrota das suas “Teses de Blum” (pseudônimo utilizado por 
ele) no II Congresso do PC húngaro de 1929, levaram-no ao isolamento político e a renegar 
publicamente História e consciência de classe no início da década seguinte. 
75 Lubomír SOCHOR, Lukács e Korsch: a discussão filosófica dos anos 20, in Eric HOBSBAWM 
(org.), História do marxismo, v. 9, pp. 22-8.  
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espiritual” que descarta a autonomia das categorias teóricas. Em outras palavras, a 

visão marxista teria como ponto de partida o processo de autoformação do gênero 

humano (o ser social) por meio do trabalho, momento em que ocorre a unidade 

sujeito-objeto e se concretiza a relação entre o conhecimento dos nexos da 

realidade material (a causalidade) e os projetos pré-concebidos pela consciência (a 

teleologia). Esse rompimento com a concepção espiritualista hegeliana de 

totalidade, ainda presente em História e consciência de classe, é que teria 

representado uma renovação do marxismo por meio da ontologia materialista,76 

mantendo o primado do todo sobre as partes que o compõe como a ideia central do 

pensamento dialético e contrapondo firmemente a análise imanente diante de 

qualquer referência transcendental.77 

Por outro lado, Goldmann, que só entrou em contato com os escritos 

lukacsianos nos conturbados anos da Segunda Guerra Mundial, levou em 

consideração apenas a produção do “jovem Lukács”, isto é, até História e 

consciência de classe, não concordando com a renúncia deste à obra de 1923 – ato 

que classificou como uma completa capitulação diante do stalinismo – e  mantendo-

se crítico a toda sua produção posterior.78 Desta maneira, ao ignorar o impacto 

fundamental que o acesso aos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844 de Marx 

(publicados somente em 1932) exerceu sobre Lukács durante o seu exílio na União 

Soviética dos anos 1930, Goldmann também não aceitou suas conclusões sobre a 

natureza ontológica da obra marxiana. Porém, a nosso ver, isto não invalida a 

importante contribuição de Goldmann ao desenvolvimento da concepção de 

totalidade, pois ele a entendia não como um movimento do “Espírito” que culminaria 

no “Saber absoluto” – à maneira do idealismo hegeliano –, mas como uma realidade 

universal que englobaria tanto a materialidade, quanto a espiritualidade.  

Contrário à noção de identidade total entre o sujeito e o objeto proposta em 

História e consciência de classe, Goldmann defende a existência de uma identidade 

parcial entre ambos e de uma autonomia relativa entre a consciência e a realidade. 

Indo mais além, diferentemente do idealismo metafísico e do racionalismo positivista 

e estruturalista, ele enxerga a totalidade como um produto da atividade humana, 

                                                           
76 Celso FREDERICO, Lukács: um clássico do século XX, pp. 27-8. Coutinho também identificou este 
caráter ontológico no pensamento de Gramsci, ao expor suas observações metodológicas sobre os 
Cadernos do cárcere [Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político, pp. 75-118]. 
77 Ibid., p. 59. 
78 Michael LÖWY e Sami NAÏR, Lucien Goldmann ou a dialética da totalidade, p. 23.  
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fruto de um processo histórico e dialético. Portanto, ao retomar a tese de Lukács, 

Goldmann elege a totalidade dialética como a pedra angular do pensamento 

lukacsiano, entendendo-a como uma categoria metodológica que serviria de 

principal critério para diferenciar o marxismo em relação às filosofias tradicionais.79 

Por outro lado, ao criticar sistematicamente o estruturalismo a-histórico de Claude 

Lévi--Strauss e Althusser, Goldmann faz uma das suas mais importantes e originais 

contribuições ao método marxista nas ciências sociais, o qual ele denominou de 

“estruturalismo genético”, e que consiste na constatação da existência de uma 

identidade parcial entre o sujeito e o objeto (o pesquisador e a sociedade) nas 

ciências sociais, o que o leva a concluir que a objetividade neste campo de estudo 

não depende apenas da capacidade e da honestidade individual do pensador, pois 

toda teoria social está relacionada à consciência possível do grupo social ao qual 

este pensador pertence.80 Para ele, aplicar o método marxista ao estudo da 

sociedade é apreender estes fenômenos sociais em sua historicidade, como produto 

da práxis de sujeitos humanos coletivos, especialmente das classes sociais, cuja 

ação está orientada para a universalidade, ou seja, para a estruturação de toda a 

sociedade (a totalidade social).81  

Apesar de levar em consideração outros dois fatores na definição de classe 

social – sua função na produção e suas relações com as demais classes –, 

Goldmann se interessa mais por sua específica “visão do mundo” 82 e, mesmo diante 

de uma extensa tipologia, ele elege a “visão dialética” como a principal dentre elas, 

por pertencer ao pensamento marxista e, portanto, estar ligada à consciência de 

classe do proletariado. Aqui é bom salientarmos que, apesar de defender a ligação 

entre o marxismo, a classe operária e o movimento socialista, Goldmann afirmava 

que o caráter proletário do marxismo estava situado apenas no nível da “consciência 

possível” daquela classe, o que nem sempre correspondia à “consciência real” da 

massa do proletariado.83 

                                                           
79 Michael LÖWY e Sami NAÏR, Lucien Goldmann ou a dialética da totalidade, pp. 24-6.  
80

 Ibid., pp. 30-2.  
81 Ibid., pp. 38-9.  
82 Valendo-se de um termo já utilizado por Wilhelm Dilthey, Goldmann concebe a visão do mundo de 
uma classe social como a expressão máxima de sua consciência de classe, isto é, o ponto de vista 
coerente e unitário sobre a realidade que corresponde a um grupo de homens que se encontram na 
mesma situação econômica e social.  
83 Michael LÖWY e Sami NAÏR, Lucien Goldmann ou a dialética da totalidade, pp. 83-4.  
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Por sua vez, Mészáros, um dos poucos alunos de Lukács que, diferentemente 

dos membros da chamada Escola de Budapeste – formada por Agnes Heller, Ferenc 

Fehér, Mihály Vajda e György Márkus – prosseguiu fiel aos fundamentos do 

pensamento lukacsiano, insiste na importância da vinculação entre a estrutura social 

e as formas de consciência, sendo que a primeira constitui “o quadro e o horizonte 

gerais” nos quais os pensadores estão situados e em relação aos quais definem sua 

concepção do mundo. Assim, segundo ele, a análise dos diversos discursos é 

dialeticamente inscrita em um quadro estrutural e só torna-se inteligível enquanto 

uma forma específica de consciência historicamente constituída.84 Ele salienta ainda 

que as determinações materiais e ideológicas afetam tanto as articulações 

intelectuais sistemáticas das relações sociais, quanto a totalidade da consciência 

social,85 sendo que, na própria totalidade social, os pressupostos e as características 

do sistema produtivo são reproduzidos como elementos de um processo orgânico 

unificado, em virtude da inseparabilidade de suas várias dimensões.86 Obviamente, 

esse caráter orgânico de autorreprodução social só é possível em circunstâncias 

normais, pois em períodos de crise aguda essa relação é alterada de forma bastante 

significativa, tal como ocorreu na Comuna de Paris de 1871, na Revolução Russa de 

1917 e na Europa Oriental após a derrota da Alemanha nazista.87  

Ao retomar o tema da unidade dialética entre o sujeito e o objeto – assunto 

que, como vimos, é recorrente e fundamental em Lukács –, Mészáros, assim como 

Goldmann, se opõe firmemente a qualquer tentativa de se impor uma identidade 

total entre ambos, sob o preço de se abstrair as relações sociais historicamente 

constituídas na sociedade. Segundo seu ponto de vista, a distinção entre o sujeito e 

o objeto, tanto no processo de reprodução material, quanto no processo de 

reprodução cultural, deve ser reconhecida “sem ambiguidades”, com sua relação 

                                                           
84 István MÉSZÁROS, Estrutura social e formas de consciência I, pp. 17-8.  
85 Ibid., p. 32. Mészáros combate as concepções que teimam em reduzir diretamente a ideologia a 
uma falsa consciência, pois, segundo ele, a concepção marxiana de ideologia não tem um sentido 
unilateral, podendo ter um caráter negativo de mistificação contrária ao desenvolvimento social, ou 
ser vista como um fator positivo de superação das restrições e resistências sociais. Por se tratar da 
forma sob as quais os homens adquirem consciência dos conflitos em uma sociedade de classes, a 
questão concernente à “busca da verdade” é a que ajuda a demarcar a linha entre a ideologia 
positivamente sustentável e a ideologia como falsa consciência; em outras palavras, se ela 
representa uma visão prospectiva progressista ou uma visão retrógrada conservadora da ordem 
social. [Estrutura social e formas de consciência II, pp. 141-9]. 
86 Ibid., p. 105. 
87 Ibid., p. 179. 
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mútua sendo concebida de maneira inseparável das determinações sociais com 

base em uma unidade dialética.88 

Em uma obra que dá continuidade às suas reflexões a respeito dos laços 

existentes entre a estrutura social e as formas de consciência, Mészáros assinala 

que o materialismo histórico é capaz de explicar os vários processos sociais e 

desenvolvimentos intelectuais em relação aos seus fundamentos materiais; isto sem 

reduzi-los a “alguma entidade material abstrata”, pois, para ele, ser relacionado a 

uma estrutura material não significa ser idêntico a ela, além de que estes 

fundamentos materiais são inerentemente históricos. E acrescenta: o metabolismo 

social se constitui na grande referência da concepção materialista da história, ao 

abranger a totalidade das determinações dos processos sociais fundamentados na 

objetividade das determinações ontológicas sociais e em virtude de estar 

inevitavelmente enraizado no metabolismo entre humanidade e natureza.89  

Mészáros tenta resumir a questão da inseparabilidade fundamental do 

estrutural e do histórico, ou seja, a imersão da estrutura na história e a articulação do 

histórico como um conjunto específico de determinações estruturais, enfatizando os 

seguintes pontos: 

1. O complexo social é definido como um todo rigorosamente estruturado (em 

contraste a todo “relativismo histórico”) com suas – dinamicamente em mudança e 

transformação – hierarquias internas e momentos “übergreifenden” [predominantes] 

mais ou menos dominantes; 

2. O símile marxiano do “reflexo” deve ser compreendido – em conjunção com o 

modelo de base/superestrutura e as múltiplas “reciprocidades” nele implícitas – no 

contexto de sua concepção flexível e historicamente articulada de hierarquia 

estruturais, e não como uma determinação estática, estabelecida de uma vez por 

todas numa ordem mecânica das coisas; 

3. Os complexos superestruturais – do direito e da política à arte e moralidade – 

somente se originam (como deixa claro A ideologia alemã [1845-6] e o “Prefácio” [de 

Para a crítica da economia política] de 1859) nas determinações materiais básicas da 

vida social, mas nem sempre permanecem diretamente dependentes delas; daí a 

possibilidade de sua relativa autonomia e, em grande medida, desenvolvimento 

independente com respeito às determinações materiais originais; tentar dar um 

                                                           
88 István MÉSZÁROS, Estrutura social e formas de consciência I, p. 264.  
89 Idem, Estrutura social e formas de consciência II, p. 49. 
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sentido a cada nuance ou permutação superestrutural particular nos termos das 

determinações materiais dadas é, portanto, bastante absurdo; 

4. A relativa autonomia dos complexos superestruturais estabelece a possibilidade 

de romper a pressão das determinações materiais/econômicas diretas sob 

circunstâncias favoráveis; sem a relativa autonomia oriunda da interação das 

mediações superestruturais sobre as quais a possibilidade de uma ruptura se funda, 

o discurso marxiano sobre o socialismo – que estipula a necessidade de tal ruptura – 

seria totalmente incoerente; 

5. As determinações materiais originais são progressivamente deslocadas no curso 

do desenvolvimento histórico e sua severidade diminui muito paralelamente à 

multiplicação das forças produtivas; ao mesmo tempo, elas nunca são 

completamente superadas (superseded), mas continuam latentes sob a superfície 

dos mecanismos de deslocamento e modalidades consuntivas da reprodução social; 

na verdade, elas se reafirmam violentamente numa época de grande colapso do 

metabolismo social, com tanto mais intensidade quanto mais generalizáveis forem as 

condições causadoras do colapso num quadro global de reprodução social cada vez 

mais integrado; 

6. As mediações superestruturais não estão suspensas no ar e seguem um curso 

inteiramente próprio, mas, não obstante sua relativa autonomia, são portadoras 

sócio-historicamente específicas de funções materiais determinadas com as quais 

são reciprocamente imbricadas por meio de formas e modos apropriados de 

mediação; essa imbricação é particularmente marcante nas fases iniciais do 

desenvolvimento social; 

7. Uma fase mais avançada do desenvolvimento social não é, de modo algum, 

sinônimo de um grau menor de determinação econômica, como demonstra o 

capitalismo; no entanto, essas formas “avançadas” da dominação da sociedade 

pelos processos materiais/econômicos só podem operar por meio de mediações 

institucionais altamente sofisticadas e complexas, englobando não só a base material 

como também a superestrutura em sua inteireza; da mesma maneira, a crise dessas 

formas de metabolismo socioeconômico necessariamente abarca todas as 

dimensões da vida social, salientando a necessidade de uma revisão radical da 

sociedade como um todo, com todas suas práticas vitais de reprodução... 

8. A relativa autonomia das mediações superestruturais mencionadas nos pontos (3) 

e (4) enfatizou a possibilidade de uma ruptura socialista com as determinações 

materiais do capital; no entanto, é necessário acrescentar a isso algumas 

considerações concernentes ao caráter político ambivalente dessa ruptura, por causa 
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das seguintes circunstâncias: como a transição da dominação do capital para o 

“reino da nova forma histórica” envolve a reestruturação radical das hierarquias 

internas existentes dominadas pela economia, a ruptura necessária com as práticas 

dominantes, em primeiro lugar, deve assumir a forma diretamente política; mas 

enquanto a dominação material/econômica do capital está sento exercida em uma 

escala global, a ruptura política – em vista da articulação estrutural da política como 

subsumida a Estados particulares – não pode ser outra coisa senão limitada em 

escopo e extensão nos seus estágios iniciais, em vez de ser global, em consonância 

com as exigências inerentes da tarefa a ser realizada.90  

 

Quanto a Chasin, um dos principais responsáveis pela introdução do 

pensamento de Lukács no Brasil – ao lado de Coutinho, Leandro Konder e José 

Paulo Netto –, podemos dizer que o mesmo priorizou o estudo da ontologia marxista 

também a partir da negação da unilateralidade de posições entre sujeito e objeto, 

apontando para a existência de um intercâmbio entre estas duas esferas sem 

quaisquer intervenções transcendentais ou idealistas,91 sempre calcada na análise 

imanente do ser social. Mesmo reconhecendo o grande mérito de Lukács na 

identificação e no desenvolvimento do caráter ontológico da obra marxiana, Chasin 

discorda da insistência do filósofo húngaro em estabelecer um “vínculo lógico” entre 

Marx e Hegel. Para isto, cita o “Posfácio” da segunda edição de O capital (1867), 

datado de 1873, no qual o próprio Marx afirma que seu método “não só difere do 

hegeliano, mas é também a sua antítese direta”, muito embora o fundador do 

materialismo histórico reconheça que Hegel havia sido o primeiro a expor as formas 

gerais da dialética. Portanto, Chasin conclui que reconhecer as influências 

hegelianas no pensamento de Marx não faz deste um herdeiro ou dependente 

daquele,92 e que tal incorreção deve-se principalmente ao longo e tortuoso percurso 

enfrentado pelo pensamento lukacsiano, que nunca teria se integralizado 

plenamente, pois, mesmo tendo corrigido – no prefácio da edição de 1967 de 

História e consciência de classe – sua concepção inicial que contrapunha a posição 

metodologicamente central da totalidade ao papel determinante da esfera 

econômica na teoria marxista, Lukács só teria dado passos decisivos na superação 

                                                           
90 István MÉSZÁROS, Estrutura social e formas de consciência II, pp. 50-2. 
91 Ester VAISMAN e Antônio José Lopes ALVES, Apresentação, in José CHASIN, Marx: estatuto 
ontológico e resolução metodológica, p. 15. 
92 José CHASIN, Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica, p. 184.  
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da visão de totalidade enquanto um “ponto de vista” (um simples postulado da teoria 

do conhecimento) na Ontologia do ser social, faltando-lhe portanto o tempo 

necessário de vida para concluir o rompimento completo com a especulação 

hegeliana.93 

Ester Vaisman, companheira e continuadora do trabalho de Chasin, procurou 

resgatar as reflexões dele à frente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), começando por sua insistência na 

designação de “posição ontológica” – e não perspectiva, ótica, prisma ou ponto de 

vista – como uma forma de evitar a unilateralidade e as especulações da postura 

gnosiológica, garantindo assim: a) o rigor no “pensar as coisas em seus próprios 

nexos, em direção a uma totalidade mais plena de determinações”;94 e b) o 

reconhecimento da independência e da prioridade dos entes reais (os objetos) em 

relação ao observador prático ou teórico, sem desconhecer o caráter ativo deste 

último.95 Ela já havia destacado o fato de Chasin ter esclarecido que a “filosofia 

primeira” de configuração marxiana estar sempre voltada para afirmação da 

objetividade do mundo e para a afirmação da possibilidade (sócio-historicamente 

determinada) do mesmo ser conhecido.96 

Vaisman observa também que, ao enfatizar o “reconhecimento ontoprático” 

da posição ontológica, ou seja, ao tomar como ponto de partida a prática – fosse ela 

de cunho cotidiano ou científico – e não o caráter puramente teórico, Chasin 

buscava escapar ao que ele próprio chamava de “querela da fundamentação”, isto é, 

as visões que julgavam ser a ontologia mais um dos movimentos cognitivos 

desenvolvidos pela via da razão autossustentada.97 Para Chasin, toda reflexão que 

tem como ponto de partida o ontoprático estabelece um pressuposto concreto e não 

uma verdade ideada, dando início à elaboração ontológica por meio do 

reconhecimento de seus traços categoriais.98  

Ele defende ainda que, no caso de Marx, a ontologia é o estatuto – a filosofia 

primeira – do ser social que norteia a concreção científica do mesmo, corrigindo e 

enriquecendo a si mesmo numa cooperação e crítica recíproca com a ciência da 

                                                           
93 José CHASIN, Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica, p. 192.  
94 Ester VAISMAN, Dossiê Marx: itinerário de um grupo de pesquisa, in Ensaios Ad Hominem 1, tomo 
IV, p. V. 
95 Ibid., p. IX. 
96 Ibid., p. VIII. 
97 Ibid., p. X. 
98 Ibid., pp. X-XI. 
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história “em seus diversos departamentos possíveis”, respeitando a integridade das 

coisas no ato de reproduzi-las teoricamente.99 

Por fim, Vaisman nos apresenta o enunciado do estatuto ontológico marxiano 

feito por Chasin nos seguintes termos:  

 

(...) é o estudo das categorias fundamentais – em traços essenciais abstratos, em 

suas determinações mais gerais – da existência social historicamente constatada e 

reconhecida, sendo possível exemplificar com as seguintes categorias: historicidade 

(processualidade ou mutabilidade), concreticidade ou objetividade, atividade sensível 

e ideal (trabalho e reprodução), subjetividade (receptiva e proponente), valor, 

individualidade, gênero (sociabilidade). Tudo isso perfilando o complexo de 

complexos da autorrealização do ser humano-societário, entendido que o fim dos 

fins é a infinitude da realização do humano – do autopor-se do aberto ser humano-

societário. 

(...) é a ordem do reconhecimento ou reprodução teórica da identidade, natureza e 

constituição das coisas por si, por seus complexos categoriais decisivos, 

independentemente, em qualquer plano, de se tornarem objetos de prática ou 

reflexão. 

(...) é a teoria do reconhecimento da objetividade histórico-social imanente em suas 

distintas formas de apresentação (natureza e sociedade). Em termos muito breves: é 

o momento mais abstrato do reconhecimento da identidade das coisas por si, 

enquanto tal um dos momentos distintos da unidade do saber, do qual participa um 

segundo, sob forma concreta, que é a ciência.100 

 

De onde conclui que, por não corresponder à forma de um “saber universal” 

nascido de uma racionalidade autossustentada, e por recusar qualquer tipo de 

fundamento especulativo, a ontologia marxiana garante a possibilidade efetiva de se 

alcançar um saber real.101 

 

 

 

 

                                                           
99 Ester VAISMAN, Dossiê Marx: itinerário de um grupo de pesquisa, in Ensaios Ad Hominem 1, tomo 
IV, p. XX.  
100 Ibid., pp. XXI-XXII. 
101 Ibid., p. XXII. 
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Hobsbawm e o marxismo 

 

Retornando ao nosso historiador em tela, encontraremos em seus relatos 

autobiográficos como aconteceu o seu primeiro contato com a literatura marxiana e 

marxista, iniciada ainda no seu tempo de estudante secundarista na Alemanha, 

quando “descobriu” o Manifesto comunista (1848) de Marx e Engels na biblioteca da 

escola, para onde fora encaminhado por um professor que o repreendeu por ter 

declarado suas convicções sem saber nada sobre o assunto.102 Logo em seguida, 

ele também nos conta sobre o fracasso da sua primeira tentativa de “ler e entender” 

O capital, uma iniciativa conjunta com Gerhard Wittenberg, um jovem 

socialdemocrata que após aderir ao sionismo e emigrar para a Palestina, acabou 

sendo morto ao regressar à Alemanha hitlerista numa missão para resgatar 

judeus.103 Hobsbawm confessa que foi somente na Inglaterra que obteve maiores 

conhecimentos sobre o marxismo, momento em que começou a ter acesso aos 

“clássicos” e fez a leitura “com entusiasmo” da Pequena história do PCUS (1939) de 

Stalin;104 embora mais adiante tenha afirmado que nem ele e nenhum dos seus 

companheiros historiadores marxistas acreditaram na versão contida naquele texto 

“pedagogicamente brilhante”.105 

Relendo seu diário de 1934-5, ele percebe claramente que já estava “se 

preparando para ser historiador”, se beneficiando da existência de uma escola de 

historiadores marxistas na Grã-Bretanha dos anos 1930 e compartilhando da paixão 

comum dos demais jovens intelectuais da sua geração – Hill, Thompson, Williams e 

outros – pela literatura, tanto que: 

 

Meu próprio marxismo se desenvolveu como uma tentativa de compreender as 

humanidades. O que me preocupava na época não eram os problemas macro-

históricos clássicos do debate histórico marxista sobre o desenvolvimento da história 

– a sucessão de “modos de produção”. Era o lugar e a natureza do artista e das 

artes (de fato, a literatura) na sociedade, ou, em termos marxistas, “De que forma a 

superestrutura está ligada à base?”. Em algum momento no outono de 1934 comecei 

                                                           
102 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 71.  
103 Ibid., p. 79. 
104 Ibid., p. 115. 
105 Ibid., p. 216. Hobsbawm já havia criticado anteriormente esta obra na década de 1960 em seus 
artigos “O diálogo sobre o marxismo” e “O revisionismo” [in Revolucionários, pp. 117 e 136], por ter 
ignorado completamente a influência de Hegel sobre Marx e o marxismo. 
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a reconhecer nisso “o problema” e preocupar-me com ele – como um cachorrinho 

que se vê às voltas com um osso excessivamente grande – com o auxílio de muita 

leitura assistemática de psicologia e antropologia e ecos dos tempos continentais de 

minhas leituras sobre biologia, ecologia e evolução nas publicações do Kosmos, 

Gesellschaft der Naturfreunde.  “Marx foi capaz de prever o sistema socialista com 

base em uma análise precisa do sistema capitalista. Uma análise precisa da 

literatura capitalista, que leve em consideração todas as circunstâncias, todas as 

conexões e relações, deverá nos permitir chegar a conclusões semelhantes sobre a 

cultura proletária do futuro”. Logo abandonei essas previsões globais, mas a 

pergunta histórica que fiz a mim mesmo com a idade de dezessete anos moldou 

permanentemente minha obra de historiador. Ainda estou tentando “analisar as 

influências (sociais) que determinam a forma e o conteúdo da poesia (e, mais 

geralmente, das ideias) em diferentes épocas”.106 

 

Já assinalamos que, após apontar para a continuidade da utilização do 

modelo base-superestrutura nas análises históricas de Hobsbawm – diferentemente 

dos demais historiadores marxistas britânicos que abandonaram tal instrumento 

teórico – e sugerir que esta “fidelidade” está diretamente relacionada à sua 

permanência no PCGB depois da crise de 1956, Kaye isenta-o de praticar um 

determinismo econômico em seus trabalhos.107 Outra observação importante feita 

por Kaye é a de que os livros de Hobsbawm sobre a história do século XIX – na 

época só haviam sido publicados A era das revoluções e A era do capital – são 

excelentes exemplos de como se trabalhar com a questão da totalidade, 

especialmente por se tratarem de estudos voltados para a história mundial; muito 

embora também ateste que em seus trabalhos anteriores, voltados exclusivamente 

para os operários e camponeses, ele nunca havia abordado as experiências destas 

classes sociais de forma isolada, mas sempre interagindo com as outras classes 

sociais e em todos os níveis da sociedade.108 Kaye faz questão de destacar a 

maneira como Hobsbawm examina a expansão do capitalismo e o processo histórico 

mundial em sua totalidade, e, apesar de continuar reconhecendo a determinação 

das relações sociais de produção, não reduz a experiência humana ao econômico 

                                                           
106 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 116-7. 
107 Harvey J. KAYE, The British marxist historians, pp. 135 e 153-4.  
108 Ibid., pp. 155-7.  
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ou ao político, mas busca compreender suas inter-relações com o desenvolvimento 

das ciências, das ideias e das artes.109 

Na sua coletânea de artigos datados da década de 1960 e início dos anos 

1970, Hobsbawm já havia selecionado sete ensaios para formar um capítulo 

específico dedicado à questão do marxismo. Se deixarmos de lado os temas que 

fogem diretamente aos propósitos do nosso trabalho e não nos determos 

demasiadamente nas ideias que estarão presentes em outras partes do mesmo, 

conseguiremos destacar algumas reflexões importantes de Hobsbawm a respeito do 

assunto que nos interessa no momento. 

No primeiro texto, fruto de uma conferência em memória do 85º aniversário da 

morte de Marx, realizada em 15 de março de 1968 em meio a uma crise financeira 

mundial e às vésperas da eclosão das revoltas estudantis que eclodiria em maio 

daquele ano, Hobsbawm fala da influência daquele pensador alemão sobre o 

movimento operário inglês. Ele entende que a presença de Marx e do marxismo na 

Inglaterra foi bastante limitada por não ter precedido e nem mesmo ter sido 

contemporânea da organização do movimento operário inglês, muito embora 

defenda a opinião de que tal influência tenha sido considerável e “muito maior do 

que habitualmente se pensa”.110 Ainda segundo ele, a revitalização do movimento 

operário inglês na década de 1890 e início do século XX ocorreu posteriormente à 

morte de Marx, portanto, se a penetração do marxismo no interior da classe operária 

ficou aquém do esperado, a culpa deve recair sobre os ombros dos próprios 

marxistas ingleses.111 E, sem deixar escapar a oportunidade de dar uma alfinetada 

no conjunto da esquerda britânica contemporânea, diz algo sobre sua própria 

concepção de marxismo ao afirmar que: 

 

Se a teoria de Marx deveria ser um guia de ação para os marxistas ingleses, a partir 

daquele momento eles teriam que fazer o trabalho sozinhos. Teriam que aprender o 

método de Marx e não só sua obra ou a de qualquer de seus sucessores. Teriam 

que fazer suas próprias análises do que ocorria no capitalismo inglês e das situações 

políticas concretas em que o movimento se encontrava. Teriam que imaginar as 

melhores formas de se organizarem, suas perspectivas e programas e seu papel no 

                                                           
109 Harvey J. KAYE, The British marxist historians, pp. 163-4. 
110 Eric HOBSBAWM, Karl Marx e o movimento operário inglês, in Revolucionários, pp. 108-10. 
111 Ibid., pp. 110-2. 
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movimento operário em geral. Estas são ainda as tarefas dos que desejam seguir 

Marx na Inglaterra ou em qualquer outro país.112 

 

Em 1966, Hobsbawm proferiu uma palestra intitulada “O diálogo sobre o 

marxismo”, onde expôs algumas de suas opiniões sobre a situação do pensamento 

marxista na época. A primeira delas é a constatação de que, entre meados da 

década de 1950 e a metade da seguinte, a atração intelectual do marxismo e a sua 

vitalidade haviam aumentado excepcionalmente, tanto dentro como fora dos partidos 

comunistas e dos países onde existiam fortes movimentos operários de orientação 

marxista.113 Ele credita essa “tendência geral em direção ao marxismo” à 

desintegração de uma análise marxista tradicional – consequência direta das cisões 

ocorridas dentro do movimento comunista internacional –, ao aparecimento de novas 

vias de emancipação nacional (e de construção do socialismo) nos países coloniais 

e semicoloniais e ao fim do fenômeno stalinista na União Soviética.114 Todos esses 

fatores teriam contribuído para a formação de um cenário propício para o “diálogo 

sobre o marxismo”, encerrando o período de 1930 a 1956, em que tal diálogo se 

atrofiou, não somente entre os marxistas e os não-marxistas, mas também entre as 

diferentes linhas de pensamento dentro do espectro marxista.115  

Hobsbawm também assegura que, em meados dos anos 1960, não se podia 

mais declarar a existência de apenas um marxismo “correto” e muito menos que este 

residiria nos partidos comunistas, mas ressalva que: 

 

Isto não significa que não exista um marxismo “correto”. Apenas ele já não pode 

mais ser institucionalmente definido e não é, de modo algum, tão fácil saber, como 

se acreditava em outros tempos, em que ele consiste. Ao dizer que a discussão 

entre os marxistas está aberta, não quero dizer que ela jamais possa ser concluída, 

embora creia que a discussão sobre algumas questões (não sempre as mesmas) 

deva prosseguir indefinidamente porque o marxismo é um método científico e, nas 

ciências, o único e permanente método para progredir é a discussão entre pessoas 

que sustentam pontos de vista científicos distintos. A resolução de cada problema 

coloca outros para novas discussões. 

                                                           
112 Eric HOBSBAWM, Karl Marx e o movimento operário inglês, in Revolucionários, p. 113. 
113 Idem, O diálogo sobre o marxismo, in Revolucionários, p. 114. 
114 Ibid., pp. 115-6. 
115 Ibid., pp. 116-7. 
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Porém, o que também afirmo é que, atualmente, formular questões é muito mais 

importante do que formular respostas, mesmo que fosse mais fácil do que parece 

neste momento. Posso suspeitar – como de fato suspeito – que muitas pessoas que 

agora se autodenominam marxistas não o são na realidade e que muitas teorias 

agora apresentadas sob os auspícios do marxismo estão muito distantes do 

pensamento de Marx. Mas isto se aplica tanto a marxistas dos partidos comunistas 

ou dos países socialistas como a marxistas que não pertencem a qualquer dos dois. 

E, de qualquer forma, devemos também nos perguntar o que é mais importante no 

momento: definir o que o marxismo não é – coisa que mais cedo ou mais tarde ficará 

definida – ou definir, ou redefinir, o que ele é. Penso que a última opção é a correta 

e, sem dúvida, trata-se da tarefa mais difícil. 

Isto porque uma grande parte do marxismo deve ser repensado e redescoberto, e 

não apenas pelos comunistas. O período pós-stalinista não respondeu questões, 

formulou-as.116 

 

Neste mesmo sentido, ele afirma que os comunistas estavam descobrindo 

que grande parte das ideias em que acreditavam não era simplesmente o 

“marxismo”, mas o marxismo desenvolvido por Lenin e “congelado, simplificado, e às 

vezes distorcido” por Stalin, pois, na verdade, o marxismo não deveria se limitar a 

ser uma teoria pronta e acabada, mas sim um processo em desenvolvimento, como 

fora durante toda a vida de Marx.117 Hobsbawm aponta para a existência de uma 

“vigorosa atividade teórica” marxista, citando como exemplo a retomada da 

discussão do modo de produção asiático que havia sido abandonado pelo 

movimento comunista internacional desde 1928,118 mas, por outro lado, nos chama a 

atenção tanto para os desafios ainda existentes nos países não-socialistas – a tarefa 

de descobrir os caminhos diferentes para o socialismo – quanto para o mundo 

socialista – problemas ligados ao fracasso da política agrária neles implantada e 

como melhorar o planejamento econômico e a organização de suas instituições 

diante das “notáveis inconveniências” que teimavam em apresentar.119  

Após assegurar que o marxismo é potencialmente capaz de enfrentar e 

encontrar soluções para todas estas questões – capacidade esta já demonstrada ao 

ter desenvolvido uma análise da fase imperialista do capitalismo muito depois de 
                                                           

116 Eric HOBSBAWM, O diálogo sobre o marxismo, in Revolucionários, p. 119. 
117 Ibid., p. 120. 
118 Ibid., p. 121. 
119 Ibid., pp. 122-3. 
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Marx e por meio das descobertas teóricas dos marxistas soviéticos da década de 

1920 em como transformar países atrasados em sociedades modernas –, 

Hobsbawm encerra da seguinte maneira: 

 

Chego desse modo à minha conclusão. Estamos numa situação em que o marxismo 

está cindido política e teoricamente. Devemos, para o futuro previsível, aprender a 

viver com esta realidade. É inútil lamentar os dias em que não era assim. Estamos 

numa situação em que o marxismo tem que se atualizar de duas formas: liquidando 

a herança da espécie de idade glacial intelectual pela qual passou (o que não 

significa que ele deva rejeitar automaticamente tudo que foi dito e feito durante 

aquela época) e assimilando o que há de melhor nas ciências desde que deixamos 

de refletir seriamente sobre o assunto. Emprego deliberadamente termos fortes 

porque é necessário utilizá-los. Devemos perguntar, assim como explicar; devemos, 

acima de tudo, nos questionar. Devemos aceitar o fato de estarmos equivocados. 

Devemos abandonar a pretensão de ter todas as respostas porque obviamente não 

as temos. E, acima de tudo, devemos aprender novamente a usar o marxismo como 

um método científico. 

E não o temos feito. Temos feito, reiteradamente, duas coisas que são incompatíveis 

com qualquer método científico – e as temos feito não apenas desde fins do período 

stalinista, mas desde mais cedo. Primeiro, sabíamos as respostas e apenas as 

confirmávamos através da pesquisa; segundo, confundíamos a teoria e o debate 

político. Ambas as coisas são fatais.120 

 

O quarto artigo,121 “O Revisionismo” (1962), nasceu de uma análise 

criticamente desfavorável à coletânea organizada pelo escritor anglo-polonês 

Leopold Labedz sob o título de Revisionism: essays on the history of marxist ideas 

(1962). Independentemente da abordagem da obra, a seu ver equivocada, 

Hobsbawm nos alerta que a história das ideias, apesar de ser um tema atraente, 

                                                           
120 Eric HOBSBAWM, O diálogo sobre o marxismo, in Revolucionários, pp. 123-4. 
121 O texto anterior, escrito em 1970 por ocasião do centenário do nascimento de Lenin, não tem 
muita importância para a nossa discussão por ser extremamente pontual. Não obstante, Hobsbawm 
nos assegura que, ao partir das observações de Marx (e principalmente de Engels) sobre a estreita 
ligação entre o aparecimento de uma camada privilegiada dentro do proletariado inglês e o monopólio 
industrial da Inglaterra do século XIX, Lenin conseguiu analisar as implicações de uma luta puramente 
sindical na consciência dos trabalhadores e conceber uma explicação marxista coerente à eclosão da 
Primeira Guerra Mundial e ao colapso simultâneo da II Internacional, resultado da transposição 
daquele fenômeno para além das fronteiras inglesas na época do imperialismo. Para ele, este tema 
foi “uma das contribuições mais fundamentais e permanentemente esclarecedoras de Lenin ao 
marxismo” [Lenin e a “aristocracia operária”, in Revolucionários, pp. 126-33]. 
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está sempre sujeita a “enganos e confusão” devido aos muitos interesses não-

teóricos envolvidos, apelando para a advertência de Marx sobre o fato de que não é 

a consciência dos homens que determina sua existência material, mas o inverso.122 

Ao procurar ilustrar o perigo de se confundir o contexto de uma ideia com 

suas consequências, Hobsbawm aponta para o fato da herança “hegeliana” em Marx 

ter atraído os revisionistas da década de 1950, ao contrário dos anos 1930, quando 

esta discussão foi inteiramente ignorada tanto pelos marxistas ortodoxos quanto 

pelos dissidentes. Ele ainda acrescenta que os poucos marxistas hegelianos 

existentes ou estavam afastados da vida política e da luta partidária – como o caso 

de Ernst Bloch e o grupo de Frankfurt –, ou eram comunistas leais ao stalinismo, 

onde ele inclui Lukács e Henri Lefebvre. Por outro lado, os revisionistas da linha 

“liberal” – desde Eduard Bernstein, passando pelos “marxistas legais” russos até 

chegar a Leszek Kolakowski – teriam uma raiz filosófica kantiana. Diante deste 

quadro, ele conclui que a atração que os revisionistas de meados do século XX 

sofreram de um “Marx hegeliano” residia principalmente na sua definição enquanto 

um pensador heterodoxo, e que atribuir as origens do revisionismo ao Marx de 1844, 

ou ao Lukács de 1923, era um erro causado pela simplificação excessiva do 

processo pelo qual as ideias são adaptadas a certas posições políticas.123 

Saltando o quinto artigo, “O princípio da esperança” (1961) – um elogio ao 

livro Das prinzip hoffmung (1959) de Bloch voltado especificamente para a questão 

do utopismo –, encontraremos o já citado “A estrutura d’O capital”, ensaio em que 

Hobsbawm volta a comemorar o fim da estagnação da teoria marxista após o fim do 

stalinismo na União Soviética e da cisão definitiva do movimento comunista 

internacional.124 Inicialmente, ele aponta para o resgate da chamada “tendência 

centro-europeia” do marxismo, classificando-a como uma das correntes pré-

stalinistas mais fecundas e atrativas, da qual fizeram parte Lukács, Lefebvre e 

Gramsci, pensadores que reagiram de uma forma ou de outra ao positivismo 

evolucionista e ao determinismo mecanicista predominante na II Internacional, e que, 

após ficarem décadas submersas à hegemonia do leninismo e do “marxismo-

leninismo”, poderiam se constituir em uma “base intelectual para o retorno à 

ideologia revolucionária dos anos anteriores e seguintes à Revolução de 

                                                           
122 Eric HOBSBAWM, O revisionismo, in Revolucionários, p. 134. 
123 Ibid., p. 136. 
124 Idem, A estrutura d’O capital, in Revolucionários, p. 146. 



 

 

50 

Outubro”.125 Após identificá-los como a corrente que tendia a enfatizar as origens 

hegelianas e os escritos de juventude de Marx, Hobsbawm ressalta que, apesar de 

terem convergido para Lenin – podendo, portanto, ser considerados politicamente 

revolucionários ou até ultraesquerdistas –, não eram essencialmente leninistas “em 

suas origens ou em seu procedimento intelectual”. Por fim, ele lamenta que esta 

linha de pensamento, que havia começado na ultraesquerda, tenha terminado na ala 

direita do movimento revolucionário.126  

Em seguida, Hobsbawm se dedica a analisar o impacto causado pelo 

pensamento de Althusser no cenário marxista de meados dos anos 1960, ao 

oferecer uma nova versão da ideologia revolucionária para uma nova geração de 

jovens rebeldes.127 Apesar de não considerar este filósofo francês um “neo-

stalinista”, Hobsbawm enxerga na sua sistemática defesa da absoluta originalidade 

de Marx – e no “corte abrupto que o separava de Hegel e de sua própria juventude 

hegeliana, assim como dos socialistas utópicos” – algo parecido com o pensamento 

predominante na era stalinista. Ele também estranha que Althusser relute em datar a 

maturação de Marx em 1845, como o fazem a maioria dos estudiosos, adiando-a 

para 1848 ou até 1875, o que eliminaria a maior parte da obra marxiana.128 

Em seu balanço crítico do pensamento althusseriano, Hobsbawm, apesar de 

achar satisfatória a sua formulação sobre as relações entre “base” e 

“superestrutura”, demonstra muita preocupação com a não aceitação por parte dele 

de “qualquer critério externo da prática”, ou seja, o desenvolvimento histórico, algo 

bem diferente de Marx.129 Isto o leva a concluir que a abordagem althusseriana de 

Marx “não é certamente a mais frutífera”, chegando mesmo a duvidar que possa ser 

considerada realmente marxista, já que não se interessa por muitas coisas que Marx 

via como fundamentais.  

 

Além disso, o reflorescimento do marxismo requer uma disposição genuína para ver 

o que Marx procurava fazer, ainda que isto não implique em concordância com todas 

as suas afirmações. O marxismo, que é ao mesmo tempo um método, um corpo de 
                                                           

125 Eric HOBSBAWM, A estrutura d’O capital, in Revolucionários, p. 147. 
126 Ibid., pp. 147-8. Hobsbawm afirma que Sartre – surgido da Segunda Guerra Mundial e da 
Resistência – chegou a ocupar uma posição semelhante à de um marxista “centro-europeu 
honorário”, apesar da sua orientação fenomenologista que havia conhecido a filosofia alemã sem a 
mediação marxiana.   
127 Ibid., p. 149. 
128 Ibid., p. 150. 
129 Ibid., pp. 152-3. 
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pensamento teórico e um conjunto de textos considerados por seus seguidores 

como fonte de autoridade, sempre sofreu com a tendência dos marxistas de começar 

por decidir o que pensam que Marx deveria ter dito e depois procurar a confirmação, 

nos textos, dos pontos de vista escolhidos. Tal ecletismo tem sido normalmente 

compensado por um estudo sério da evolução do próprio pensamento de Marx. A 

descoberta de Althusser de que o mérito de Marx se encontra não tanto em seus 

próprios escritos, mas em permitir que o próprio Althusser diga o que ele deveria ter 

dito, suprime esta compensação. É de se temer que ele não seja o único teórico a 

substituir o verdadeiro Marx por um outro de sua própria criação. Se o Marx 

althusseriano, ou outra construção análoga, pode se tornar tão interessante quanto o 

Marx original, é uma questão completamente distinta.130 

 

 O sétimo e último artigo de Revolucionários voltado para o marxismo é 

praticamente um complemento do texto anterior; “Karl Korsch” (1968) nos fala do 

filósofo alemão que pertenceu à esquerda centro-europeia e, depois de várias 

décadas no ostracismo, foi “redescoberto” nos anos 1960, quando o ressurgimento 

do interesse por um marxismo pós-stalinista criou a necessidade de se recuperar os 

pensadores marxistas pré-stalinistas.131 No entanto, Hobsbawm se apressa a 

assinalar que Korsch se diferenciava de Lukács e de outros contemporâneos centro-

europeus não somente por simpatizar abertamente com o sindicalismo, mas também 

por concentrar atenção exclusiva nos problemas sociais dos países 

economicamente avançados, o que explicaria a sua crítica ao bolchevismo e o 

pouco comprometimento do mesmo com a Revolução Russa e a União Soviética.132  

 Enquanto admite a existência de dúvidas pairando sobre o quanto o retorno a 

uma filosofia marxista levou a uma “re-hegelinização” de Marx, Hobsbawm afirma 

resolutamente que este último era “acima de tudo um economista” e que tinha na 

crítica da economia política o eixo da sua teoria.133 E para finalizar, observa que o 

fator que impediu Korsch de ter contribuído mais para o desenvolvimento do 

marxismo foi principalmente a sua incapacidade de ir além da constatação de que o 

pensamento marxista é uma teoria incompleta.134  

                                                           
130 Eric HOBSBAWM, A estrutura d’O capital, in Revolucionários, p. 155. 
131 Idem, Karl Korsch, in Revolucionários, pp. 156-7. 
132 Ibid., pp. 157-8. 
133 Ibid., p. 161. 
134 Ibid., p. 162. 
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Como já recorremos anteriormente a alguns ensaios feitos por Hobsbawm 

para a História do marxismo, e certamente voltaremos a eles oportunamente, 

evitaremos nos tornar muito repetitivos não os apresentando agora, exceção feita à 

periodização da história do pensamento marxista proposta no “Prefácio” do primeiro 

volume. Naquela ocasião, ele idealizou as seguintes subdivisões cronológicas: 1) 

antes de 1848-50, referente à época das origens do socialismo e da formação do 

pensamento de Marx, marcada pela Revolução de 1848 e pela inexistência de 

qualquer movimento marxista; 2) 1850-83, representando o período da maturação 

do pensamento marxiano e do nascimento de um movimento operário europeu, 

simbolizados pela existência da I Internacional e da Comuna de Paris; 3) 1883-1914, 

correspondendo ao marxismo desenvolvido pelos líderes e partidos operários de 

massa da II Internacional, que vivenciaram o desafio do imperialismo e da primeira 

“crise do marxismo”; 4) 1914-49, época em que o marxismo esteve sob a hegemonia 

da III Internacional, fruto da Revolução Russa de 1917 e responsável pela difusão 

dos movimentos marxistas no mundo colonial; e 5) de 1949 em diante, marcado pelo 

surgimento de um marxismo policêntrico, pela formação de um bloco de países 

socialistas em torno da União soviética e pela vitória da revolução anti-imperialista 

no Terceiro Mundo.135 

 Não temos dúvidas de que Sobre história, sua coletânea de textos dedicados 

à historiografia, seja uma das melhores fontes para se entender as concepções de 

Hobsbawm a respeito do marxismo, a começar pelo “Prefácio”, no qual ele afirma 

em alto e bom som que: 

 

Sem Marx eu não teria desenvolvido nenhum interesse especial pela história, que, 

conforme ensinada na primeira metade dos anos 30 em um Gymnasium alemão 

conservador e por um admirável mestre liberal em uma escola secundária de 

Londres, não era uma matéria inspiradora. Era quase certo que eu não iria ganhar a 

vida como historiador acadêmico profissional. Marx e os campos de atividade dos 

jovens radicais marxistas forneceram meus temas de pesquisa e influenciaram o 

modo como escrevi sobre eles. Mesmo que eu achasse que grande parte da 

abordagem da história por Marx precisasse ser jogada no lixo, ainda assim 

continuaria a levar em consideração, profunda, mas criticamente, aquilo que os 

japoneses chamam de um sensei, mestre intelectual para quem se deve algo que 

                                                           
135 Eric HOBSBAWM, Prefácio, in História do marxismo, v. 1, pp. 19-23. 
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não pode ser retribuído. Acontece que continuo considerando... que a “concepção 

materialista da história” de Marx é, de longe, o melhor guia para a história...136 

 

Em seus textos iniciais, preocupado com as relações entre passado, presente 

e futuro que tanto interessam ao historiador, Hobsbawm deixa bem claro que, a seu 

ver, o principal objetivo dos estudos historiográficos não é o de prever o futuro – 

embora reconheça que este tipo de conhecimento seja essencial para o 

planejamento de ações e projetos –, muito menos o de legitimar nossas esperanças 

ou receios em relação ao destino da humanidade, mas o de “descobrir os padrões e 

mecanismos da mudança histórica geral”. Ele afirma que somente Marx foi capaz de 

conceber assim a história, residindo precisamente neste aspecto a sua real 

importância para os historiadores; tanto que inexiste ainda a possibilidade de uma 

“discussão séria da história” sem que se faça uma menção, explícita ou não, a ele e 

a seu ponto de partida.137 Mesmo assim, Hobsbawm faz duas observações 

importantes a respeito. Primeira, a certeza de Marx na substituição “inevitável” do 

capitalismo pelo socialismo não lhe tirou o bom senso de evitar fazer mais do que 

algumas declarações gerais sobre como seriam as futuras sociedades socialista e 

comunista.138 Segunda, Marx teria se empenhando na previsão do comunismo 

enquanto “meta específica da história humana” – e na atribuição ao proletariado de 

um papel especial neste processo – antes de desenvolver sua análise histórica; ou 

seja, suas previsões antecederam suas análises, o que não significa 

necessariamente que estejam erradas, mas: 

 

Na pior das hipóteses devemos tomar o cuidado de distinguir entre previsões 

baseadas em análise e previsões baseadas em desejo. Assim, na famosa passagem 

sobre a tendência histórica da acumulação capitalista, a previsão de Marx da 

expropriação do capitalista individual por meio das “leis imanentes de produção 

capitalista em si” (isto é, mediante a concentração de capital e a necessidade de 

uma forma cada vez mais social do processo de trabalho, do uso consciente da 

tecnologia e da exploração planejada dos recursos do planeta) está baseada em 

uma análise histórico-teórica diferente e mais significativa que a previsão de que o 

                                                           
136 Eric HOBSBAWM, Prefácio, in Sobre história, p. 9. 
137 Idem, O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporânea?, in Sobre história, pp. 
42-3. 
138 Idem, O sentido do passado, in Sobre história, p. 31.  
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próprio proletariado como classe será o “expropriador dos expropriadores”. As duas 

previsões, embora vinculadas, não são idênticas, e podemos realmente aceitar a 

primeira sem aceitar a segunda.139 

 

Em “A história progrediu?” – um ensaio apresentado como aula inaugural no 

Birkbeck College em 1979 –, após reconhecer que as relações entre base e 

superestrutura (os termos marxistas para abordar a questão do papel da consciência 

e da cultura) ficaram confusas devido à fusão indistinta desses dois conceitos, 

Hobsbawm assinala que o materialismo histórico é superior às outras abordagens 

por focalizar melhor tanto as potencialidades humanas enquanto sujeitos quanto 

suas limitações enquanto objetos da história. Acrescenta ainda que a abordagem de 

Marx é a melhor disponível até os dias de hoje porque, por ser o “virtual inventor da 

sociologia do conhecimento”, ele chegou a teorizar sobre como as ideias dos 

próprios historiadores tendem a ser afetadas pelo seu ser social.140  

Saltando vários artigos, chegamos aos textos desta coletânea em que 

Hobsbawm se dedica especialmente a Marx e ao marxismo. No primeiro deles, “O 

que os historiadores devem a Karl Marx?” – exposto em plena Paris de maio de 

1968 –, Hobsbawm declara que o mais importante impulso para a transformação da 

historiografia atual veio principalmente de Marx, embora em uma versão “vulgar” que 

consistia, entre outros elementos, na ênfase do fator econômico e das “leis 

históricas” que lhe forneceram uma forte conotação determinista.141 Ainda que não 

enxergue no marxismo a única teoria estrutural-funcionalista da sociedade, mas 

somente a primeira delas, Hobsbawm aponta dois aspectos que o diferenciam das 

demais: a hierarquização dos fenômenos sociais (tais como “base” e 

“superestrutura”) e a constatação de tensões internas (contradições) no interior das 

sociedades;142 se apressando em esclarecer, em uma nota de rodapé, que a “base” 

não consiste apenas na economia, mas na “totalidade” das relações de produção, 

isto é, no sentido mais amplo da organização social.143  

Neste mesmo artigo, ao asseverar que Marx não acreditava que os modos de 

produção apresentados por ele no “Prefácio” de Para a crítica da economia política 

                                                           
139 Eric HOBSBAWM, A história e a previsão do futuro, in Sobre história, pp. 52-3. 
140 Idem, A história progrediu?, in Sobre história, p. 77.  
141 Idem, O que os historiadores devem a Karl Marx?, in Sobre história, pp. 158-61. 
142 Ibid., p. 162.  
143 Ibid., p. 314. 
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fossem cronologicamente sucessivos ou que representassem uma teoria de 

evolução unilinear universal, Hobsbawm contradiz sua afirmação feita no ensaio 

dedicado a Korsch – visto por nós instantes atrás – ao enfatizar que “uma 

característica essencial do pensamento histórico de Marx é a de não ser nem 

‘sociológico’ nem ‘econômico’, mas ambos simultaneamente”.144 Ele admite que o 

modelo de Marx ainda está necessitando de uma melhor elaboração e 

desenvolvimento, mas assevera que a abordagem marxista ainda é a única a 

explicitar toda a amplitude da história humana, lamentando o fato de que as 

reflexões históricas marxianas mais amadurecidas – os Grundrisse (1858) – só 

ficaram disponíveis a partir dos anos 1950, o que somente possibilitou “uma 

substancial sofisticação da historiografia marxista” na década seguinte, no sentido 

de evitar os esquemas mecanicistas que levavam ao determinismo econômico.145  

Na palestra intitulada “Marx e a história” (1983), realizada precisamente no 

centenário da morte de Marx, Hobsbawm relata que, apesar da concepção 

materialista da história ser o ponto central do marxismo e todos os seus escritos 

estarem “impregnados de história”, Marx redigiu poucos trabalhos específicos de 

história além de As lutas de classes na França (1850) e O 18 Brumário de Luís 

Bonaparte (1852), sendo que a grande maioria da sua obra histórica está dispersa 

nos seus textos jornalísticos, políticos e teóricos.146 Para Hobsbawm, a enorme 

influência de Marx sobre os historiadores tem por base a sua teoria geral do 

desenvolvimento histórico humano, ou seja, a concepção materialista da história, 

nascida da profunda crítica feita juntamente com Engels à filosofia alemã, formulada 

originalmente em 1846 – em A ideologia alemã – e de forma mais completa em 1859 

– no “Prefácio” de Para a crítica da economia política – e que pode ser bem 

sintetizada na tese “Não é a consciência que determina a vida (o ser social), mas a 

vida que determina a consciência”. No entanto, diante das críticas vindas não 

apenas dos não-marxistas ou antimarxistas, mas também no âmbito do próprio 

marxismo, Hobsbawm até aceita discuti-la, muito embora questione até que ponto os 

que a rejeitam podem ou não continuar sendo chamados de marxistas.147  

                                                           
144 Eric HOBSBAWM, O que os historiadores devem a Karl Marx?, in Sobre história, p. 166. 
145 Ibid., pp. 168-9. Hobsbawm cita as obras de Gordon Childe, Eric Williams e Eugene Genovese 
como bons exemplos desse avanço da historiografia marxista. 
146 Idem, Marx e a história, in Sobre história, p. 172. 
147 Ibid., pp. 174-5. 
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Hobsbawm continua a acreditar que Marx prossegue sendo a “base 

essencial” para os estudos históricos, sobretudo por ser o único a formular uma 

abordagem metodológica da história como um todo, sendo muito superior a Max 

Weber, “seu único rival real enquanto influência teórica sobre historiadores”.148 Em 

primeiro lugar, porque o marxismo enfatiza com sucesso as conexões entre o mundo 

das ideias e a base econômica; e em segundo, porque este modelo base-

superestrutura implica na consideração da superestrutura também como uma base, 

isto é, subentende a importância das ideias no interior da totalidade social. Para 

terminar, ele nos lembra que foram precisamente marxistas como Hill que, ao 

estudarem as revoluções inglesas do século XVII, combateram as concepções 

deterministas e economicistas sobre o papel desempenhado pelo puritanismo 

naqueles eventos históricos.149 

Ao encerrarmos esta introdução à nossa dissertação, devemos alertar que, 

assim como deixou bem claro o conteúdo do parágrafo anterior, Hobsbawm, apesar 

de ser adepto de uma concepção de totalidade da sociedade, da história e do 

marxismo, tal concepção não se filia em momento algum ao pensamento lukacsiano, 

exceção feita ao fato de ambos valorizarem as heranças hegelianas na constituição 

do pensamento marxiano.  

Apesar de já termos visto como Chasin faz a critica a esta hipótese e ao 

próprio Lukács, eis mais um exemplo: 

 

(...) a tese do vínculo lógico entre Marx e Hegel não é uma problemática autorizada 

pela obra ou pelas convicções intelectuais de Marx, mas uma formulação 

improcedente que tem rastros em Engels, pegadas em Lenin e que, depois, foi 

expandida, a exemplo do caso de Lukács.150  

 

Na verdade, a visão de totalidade admitida por Hobsbawm e presente em 

seus livros se limita praticamente aos aspectos metodológicos do marxismo e não 

passa pelo estatuto ontológico da obra de Marx propugnado por Lukács, no qual a 

totalidade é uma característica intrínseca ao ser social. No entanto, esta constatação 

                                                           
148 Eric HOBSBAWM, Marx e a história, in Sobre história, p. 181. 
149 Idem, A história britânica e os “Annales”: um comentário, in Sobre história, pp. 197-8.  
150 José CHASIN, Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica, p. 190 
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não impossibilita ou torna menos interessante a apreciação crítica do trabalho deste 

eminente historiador marxista inglês. 

 

Apresentação dos capítulos 

 

No capítulo I, Hobsbawm e a história da Revolução Russa , trataremos das 

considerações deste historiador inglês em relação ao processo revolucionário russo, 

priorizando suas reflexões a respeito do significado do Outubro de 1917 na história 

do século XX em sentido mais amplo, do socialismo de forma mais restrita e do 

marxismo mais especificamente. Examinaremos também suas opiniões sobre as 

circunstâncias sociais e políticas internacionais e da Rússia czarista que 

possibilitaram a ocorrência da Revolução Russa, bem como o papel desempenhado 

pelos bolcheviques nesses acontecimentos.  

No capítulo II, Um crítico do “socialismo realmente existente” , entraremos 

em contato com análise feita por Hobsbawm sobre a construção do socialismo na 

União Soviética, enfocando a sua explicação para o aparecimento do fenômeno 

stalinista dentro das peculiaridades históricas da Rússia pós-revolucionária. Em um 

segundo momento, abordaremos as suas observações referentes à trajetória do 

movimento comunista internacional, abrangendo desde a fundação da III 

Internacional, a luta contra o nazi-fascismo e a expansão do socialismo na Europa 

Oriental e no Terceiro Mundo.  

No capítulo III, O colapso do “socialismo real” e o futuro do social ismo , 

buscaremos resgatar como Hobsbawm compreendeu os rumos tomados pelas 

sociedades socialistas no período pós-stalinista e a sua interpretação da crise 

econômica e política que causou o desmoronamento do socialismo de “modelo 

soviético”. Por fim, trataremos do balanço que nosso autor faz do impacto que o fim 

do “socialismo realmente existente” exerceu sobre o Mundo, bem como sobre as 

perspectivas dos ideais socialistas neste início de terceiro milênio, especialmente no 

que se refere ao pensamento de tradição marxista. 
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 CAPÍTULO I 

 

 HOBSBAWM E A HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO RUSSA  

 

 Seguindo a tendência de Hobsbawm em inserir dados autobiográficos para 

ilustrar alguns acontecimentos históricos do século XX, lembramos que foi por volta 

de 1925, quando ainda não passava dos seis anos de idade, que ele teve seu 

primeiro contato com a Revolução Russa; foi em um sanatório nos Alpes, onde 

estava convalescendo de alguma doença infantil, ao ouvir a conversa entre sua tia 

Gretl e uma mulher desconhecida sobre quem seria Leon Trotsky. A única 

informação que ele ainda se lembra deste diálogo é que uma delas afirmou que 

Trotsky era “um rapaz judeu chamado Bronstein”.151 Como já ressaltamos, desde o 

seu primeiro envolvimento político na Alemanha pré-hitlerista e de sua posterior 

filiação ao PC britânico (em meados dos anos 1930) até a dissolução daquele 

partido, Hobsbawm manteve-se ligado à tradição revolucionária inaugurada pelos 

bolcheviques em 1917; ainda que as dificuldades dos historiadores comunistas em 

dialogar com a ortodoxia oficial sobre a interpretação dos acontecimentos ligados à 

Revolução Russa e ao movimento comunista internacional fizesse com que ele 

evitasse por muito tempo tratar desses temas em sua produção historiográfica. 

 Tais assuntos começaram a aparecer em alguns de seus ensaios somente a 

partir de meados dos anos 1960 (compilados em Revolucionários), bem como em 

suas contribuições pessoais para a História do marxismo no final da década 

seguinte, período em que ele estava fortemente influenciado pelo eurocomunismo. 

Porém, foi nas suas famosas “Eras”, especialmente nos dois últimos volumes – A 

era dos impérios e Era dos extremos – que Hobsbawm abordou de forma 

sistemática os antecedentes da Revolução Bolchevique, o Outubro de 1917 em si, 

bem como seus desdobramentos históricos. Somente a partir de então, após o 

encerramento da experiência socialista soviética, é que ele começou a se sentir mais 

à vontade para se pronunciar sobre estes temas em seus livros, artigos e 

entrevistas. 

                                                           
151 Eric HOBSBAWM, Os intelectuais e a luta de classes, in Revolucionários, p. 250 e Tempos 
interessantes, p. 27. 
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 Em sua busca para compreender o “Breve Século XX” – termo que confessa 

ter tomado emprestado do historiador húngaro Iván Tibor Berend152 –, Hobsbawm 

deixa bem claro o papel fundamental desempenhado pela Revolução Russa de 

1917, mais especificamente a realizada pelos bolcheviques em outubro daquele ano, 

para se alcançar tal entendimento. Para ele, a importância creditada aos 

acontecimentos revolucionários de 1917 em relação à história do século XX só 

encontra sua equivalência na influência que a Revolução Francesa de 1789 exerceu 

sobre a trajetória do “Longo Século XIX”, e não é por acaso que o período entre 

1914 e 1991, o recorte temporal estabelecido por ele como a “era dos extremos”, 

coincide praticamente com a existência da União Soviética, o principal fruto da 

Revolução de Outubro.153  

 

1.1. Uma comparação com a Revolução Francesa 

 

 As conexões entre a Revolução Russa e a Revolução Francesa realizadas 

por Hobsbawm estão presentes majoritariamente em Ecos da Marselhesa, a sua 

resposta à historiografia revisionista dos acontecimentos de 1789 capitaneada por 

François Furet, historiador que em sua última obra – O passado de uma ilusão 

(1995) – “apresentou a história do século XX como a do processo de libertação do 

perigoso sonho do comunismo”.154 Segundo o nosso historiador inglês, esse tipo de 

intervenção apenas comprovava a sua constatação de que a revisão liberal da 

história revolucionária francesa, que ganhara demasiado destaque durante as 

comemorações do bicentenário da Queda da Bastilha, estaria particularmente 

endereçada à crítica negativa do Outubro de 1917.155  

Hobsbawm chama nossa atenção para o fato de que as comparações entre 

1917 e 1789 começaram a ocorrer desde os primeiros artigos jornalísticos 

publicados ainda no calor dos fatos, quando se procurava apontar semelhanças 

entre a inabilidade política e os traços de personalidade dos monarcas Bourbon e 

Romanov.156 Essa tendência teria persistindo junto à maioria dos intelectuais 

                                                           
152 Eric HOBSBAWM, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 104 e 
em O presente como história, in Sobre história, p. 250. 
153 Idem, A era dos impérios, p. 415 e Era dos extremos, p. 62.  
154 Idem, Tempos interessantes, p. 367.  
155 Idem, Ecos da Marselhesa, p. 110. 
156 Ibid., p. 51.  
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revolucionários russos, a começar por Trotsky em sua História da Revolução Russa 

(1932), e demais historiadores da Revolução de 1917, que geralmente estabeleciam 

um vínculo direto entre ambas as revoluções, abrangendo seus agrupamentos 

políticos – bolcheviques com jacobinos e mencheviques com girondinos157 –, seus 

líderes mais eminentes – Lenin com Maximilien-François de Robespierre, Trotsky 

com Louis-Antoine de Saint-Just, Jean-Paul Marat ou Lazare-Nicolas Carnot (o 

organizador dos exércitos revolucionários franceses), e Stalin com Napoleão 

Bonaparte ou Robespierre158 – e os seus principais acontecimentos ou fases – o 

Terror jacobino com o Terror stalinista e o Termidor com o “bonapartismo”.159 E 

mais, tal aproximação teria sobrevivido até a União Soviética de 1989, momento em 

que a eleição ao primeiro Congresso dos Deputados do Povo foi vista como uma 

repetição (precisamente 200 anos depois) da convocação dos Estados Gerais e sua 

transformação em Assembleia Nacional Constituinte; revelando que, para os que 

desejavam transformar o sistema soviético, a Revolução Francesa, pelo menos a 

sua primeira fase, retornou como uma referência mais relevante do que 1917.160  

 Mesmo concordando que 1789 e 1917 – assim como 1989 – foram momentos 

históricos igualmente importantes,161 Hobsbawm credita à Revolução Russa uma 

maior relevância ao afirmar que: 

 

(...) a Revolução de Outubro teve repercussões muito mais profundas e globais que 

sua ancestral. Pois se as ideias da Revolução Francesa, como é hoje evidente, 

duraram mais que o bolchevismo, as consequências práticas de 1917 foram muito 

maiores e mais duradouras que as de 1789. A Revolução de Outubro produziu de 

longe o mais formidável movimento revolucionário organizado na história moderna. 

Sua expansão global não tem paralelo desde as conquistas do islã em seu primeiro 

século. Apenas trinta ou quarenta anos após a chegada de Lenin à Estação 

Finlândia em Petrogrado, um terço da humanidade se achava vivendo sob regimes 

diretamente derivados dos “Dez dias que abalaram o mundo” ([John] Reed, 1919) e 

do modelo organizacional de Lenin, o Partido Comunista. A maioria seguiu a URSS 

                                                           
157 Eric HOBSBAWM, Ecos da Marselhesa, pp. 65-6.  
158 Ibid., pp. 63-4 e 67-8.  
159 Ibid., pp. 69-75.  
160 Ibid., pp. 79-80.  
161 Idem, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 93. 
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na segunda onda de revoluções surgida da segunda fase da longa guerra mundial 

de 1914-45.162  

 

 Hobsbawm acrescenta ainda que, mesmo se levando em consideração o 

radicalismo do Ano II (1793-4), a revolução realizada pelos bolcheviques foi muito 

mais universal e menos nacional do que a dos jacobinos, estando voltada não 

somente para conquistar a liberdade para a Rússia, e sim para abrir o caminho ao 

socialismo em nível mundial.163 Ele já havia anteriormente levantado a hipótese de 

que “a simples extensão física e a pluralidade” do Império Russo, que ia da fronteira 

alemã até o oceano Pacífico, garantiria a maior repercussão do Outubro de 1917 em 

comparação à França revolucionária, afetando simultaneamente dois continentes e, 

portanto, um número maior de países. Além disso, o fato da Rússia czarista poder 

ser classificada como um país industrializado ou como uma economia agrária 

medieval fazia com que influenciasse ao mesmo tempo os mundos avançado e 

atrasado, ou seja, fosse importante tanto para os revolucionários ocidentais, quanto 

para os orientais, tanto para a Alemanha, quanto para a China.164  

Em uma análise mais precisa, Hobsbawm até concorda com a existência de 

algumas nítidas semelhanças entre as duas revoluções, mais precisamente entre as 

ações empreendidas pelo Comitê de Salvação Pública e as realizadas pelos 

bolcheviques durante o “comunismo de guerra” e a construção do Exército Vermelho 

em meio à Guerra Civil (1918-20);165 sem deixar de endossar a conclusão de Isaac 

Deutscher que, em O profeta desarmado (1959), afirmava que no período 1921-8 a 

Rússia soviética havia vivido um intervalo muito parecido com o ocorrido entre o 

Termidor e o Brumário.166 Porém, a constatação desses paralelismos não o impede 

de perceber que 1917 havia substituído 1789 enquanto modelo de revolução social 

no século XX,167 e nem de nos alertar contra a insistente tendência de se buscar 

repetições na história, pois, assim como aconteceu com os revolucionários russos ao 

se acusarem mutuamente de “termidorianos” e “bonapartistas” durante suas lutas 

intestinas na década de 1920, essas analogias geralmente nos levam ao engano.168  

                                                           
162 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 62. 
163 Ibid., p. 63.  
164 Idem, A era dos impérios, pp. 415-6. 
165 Idem, Ecos da Marselhesa, pp. 69 e 74. 
166 Ibid., p. 71.  
167 Ibid., p. 69. 
168 Ibid., pp. 72-3.  
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Entendemos que estas reflexões de Hobsbawm, referentes às possíveis 

comparações entre as revoluções de 1789 e 1917, possam ser mais bem 

compreendidas em um âmbito mais amplo, proposto por ele mesmo e já mencionado 

por nós, ou seja, a concepção de que o pensamento marxiano e as diferentes 

correntes marxistas e socialistas como um todo sejam herdeiros, ao lado do 

liberalismo, das ideias iluministas do século XVIII.169 Ele destaca que na década de 

1930 todos os antifascistas “cerraram fileiras em torno da Revolução Francesa 

contra a extrema direita”, por esta rejeitar, pelo menos até meados do século XX, 

toda a tradição de 1789 e não somente o jacobinismo; da mesma forma que grande 

parte da “cegueira ocidental” diante das mazelas do stalinismo deveria ser debitada 

na crença de que a União Soviética ainda continuava representando os valores de 

“igualdade, liberdade e fraternidade”.170  

Na sua primeira contribuição à História do marxismo, ele já assinalava a 

dívida dos fundadores do marxismo para com o pensamento iluminista,171 débito 

esse que estaria muito bem evidenciado tanto no campo da economia política – por 

meio do aproveitamento da teoria do valor-trabalho dos “socialistas ricardianos” 172 – 

quanto no da filosofia – pelas ideias dos pensadores franceses e ingleses dos 

séculos XVII e XVIII e por intermédio da crítica à filosofia de Hegel173 – e do 

socialismo utópico – tendo por base a discussão crítica dos projetos futuristas na 

elaboração de pistas da forma da vindoura sociedade comunista.174 Isto deixa bem 

claro, em nossa opinião, a plena adesão de Hobsbawm à tese – sugerida 

inicialmente por Engels, em Anti-Dühring (1878), e mais tarde popularizada por 

Lenin, em As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo (1913) e no 

verbete Karl Marx (1915) – de que o marxismo seria o resultado da fusão, 

transformação e superação da economia política inglesa, da filosofia alemã e dos 

ideais políticos franceses.175 Na verdade, ele já havia exposto sua concordância com 

                                                           
169 Eric HOBSBAWM, Ecos da Marselhesa, pp. 100-1.  
170 Idem, Era dos extremos, p. 189. 
171 Idem, Marx, Engels e o socialismo pré-marxiano, in História do marxismo, v. 1, p. 38.  
172 Ibid., p. 54. Cabe aqui assinalarmos que, para Hobsbawm, foi precisamente a teoria a-romântica 
da economia política que teria fornecido a essência do pensamento marxiano amadurecido [A era das 
revoluções, p. 285], entrando em total desacordo com a proposição thompsiana de que a economia 
política não passaria de uma “armadilha burguesa” na qual Marx havia caído, impedindo-o de ter 
desenvolvido melhor o materialismo histórico e criando espaço para noções a-históricas e 
economicamente deterministas em O capital [A miséria da teoria, pp. 62-82]. 
173 Ibid., p. 60.  
174 Ibid., pp. 44-5.  
175 Ibid., pp. 60 e 64 .  
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esta proposição em dois momentos anteriores: a) ao abordar o processo no qual 

Marx trouxe ao pensamento socialista o argumento da inevitabilidade histórica do 

comunismo, que teria sido extraído “de uma combinação das tradições ideológicas 

alemãs e franco-britânicas”, e substituído as alegações da simples desejabilidade ou 

racionalidade do fim da exploração do homem pelo próprio homem;176 e b) como já 

foi visto, ao criticar Althusser e algumas tendências stalinistas por tentarem defender 

a absoluta originalidade de Marx à custa de separá-lo abruptamente de Hegel e dos 

socialistas utópicos.177  

Impõe-se neste momento a necessidade de apresentarmos, mesmo que em 

linhas gerais, a crítica realizada por Chasin à tese do “tríplice amálgama originário” 

do pensamento marxiano. Após apontar para o fato de que algumas frases 

dispersas na obra de Marx – tais como a afirmação de que “devemos reconhecer 

que o proletariado alemão é o teórico do proletariado europeu, como o proletariado 

inglês é seu economista e o francês seu político” – possam ter dado margem a este 

tipo de entendimento, Chasin discorda completamente que isto tenha realmente 

ocorrido e faz a defesa da originalidade do pensamento marxiano.178 Para ele, tal 

originalidade se impôs somente a partir de meados de 1843, e, embora o 

acompanhasse “até os últimos escritos”, só pode ser encontrada após a sua 

participação como redator-chefe da Nova Gazeta Renana, momento em que Marx 

teria superado sua fase “juvenil” e “pré-marxiana” por meio da profunda crítica 

ontológica que o mesmo empreendeu à filosofia especulativa hegeliana, à natureza 

do Estado e da política, e à economia política clássica.179  

Chasin identifica esta “inflexão intelectual” na elaboração teórica de Marx 

inicialmente na Crítica da filosofia do direito de Hegel (1843), em A questão judaica 

(1843) e nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, passagem que foi 

consolidada em A sagrada família (1845), A ideologia alemã e Miséria da filosofia 

(1847), obras em que este pensador alemão conseguiu: 1) superar, com a ajuda das 

reflexões de Ludwig Andreas Feuerbach, o “idealismo ativo” típico dos jovens 

hegelianos de esquerda, grupo do qual fizera parte juntamente com Engels, o 

próprio Feuerbach, David Friedrich Strauss, os irmãos Bruno e Edgar Bauer, Arnold 

Ruge e outros; 2) abandonar a concepção do Estado como o “demiurgo racional da 
                                                           

176 Eric HOBSBAWM, A era das revoluções, p. 266. 
177 Idem, A estrutura d’O capital, in Revolucionários, p. 150 
178 José CHASIN, Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica, pp. 29-31. 
179 Ibid., p. 45. 
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sociabilidade”, substituindo-a pela noção de “sociedade civil” – onde ocorre a 

interatividade contraditória dos agentes privados – como o verdadeiro definidor do 

Estado e das relações jurídicas; 3) identificar a determinação ontonegativa da 

politicidade, excluindo a política como um atributo essencial do ser social e 

deslocando-a para a condição de historicamente circunstancial; e 4) elevar as 

categorias da economia política à esfera filosófica, possibilitando assim a busca da 

compreensão da “anatomia da sociedade civil” por intermédio da análise da 

totalidade social e o resgate do trabalho enquanto a figura central das relações entre 

a natureza e a sociedade.180  

Retomando o nosso tema principal, ou seja, as possíveis relações que 

poderiam ser estabelecidas entre as revoluções russa e francesa – agora segundo a 

perspectiva de Hobsbawm – encontraremos a seguinte afirmação: 

 

Como é natural, as ideias de Marx sobre a revolução tiveram como ponto de partida 

a análise da maior experiência revolucionária de sua época, a francesa de 1789 em 

diante. Durante toda sua vida a França continuaria sendo o exemplo clássico da luta 

de classes em sua forma revolucionária e o laboratório mais importante de 

experiência histórica no qual se formaram a estratégia e a tática da revolução. A 

partir de seus primeiros contatos com Engels, todavia, acrescentou à experiência 

francesa a do movimento proletário de massa, do qual a Inglaterra constituía então, 

e por vários decênios sucessivos, o único exemplo digno de nota. 

O momento fundamental da revolução francesa, sob ambos os pontos de vista, fora 

o período jacobino.181 

 

 Ao buscar acompanhar o desenvolvimento do pensamento marxiano em 

relação à estratégia revolucionária do proletariado, Hobsbawm identifica alguns 

momentos cruciais para tal definição. O primeiro se refere ao impacto que a 

Revolução de 1848 teve na visão de Marx a respeito do jacobinismo, dando 

destaque ao fato de a República Jacobina ter somente conseguido completar a 

destruição dos vestígios do feudalismo, e isto graças à intervenção direta do ainda 

imaturo proletariado francês por meio da atuação dos sans-culottes. Mesmo não 

considerando estes últimos como um real movimento proletário, Hobsbawm 

                                                           
180 José CHASIN, Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica, pp. 47-87. 
181 Eric HOBSBAWM, Aspectos políticos da transição do capitalismo ao socialismo, in História do 
marxismo, v. 1, p. 310.  
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identifica nesta discussão o problema fundamental do papel das classes populares 

na revolução burguesa e das relações entre a revolução burguesa e a proletária, as 

quais, segundo ele, figuraram enquanto questões centrais tanto do Manifesto 

comunista – e dos debates posteriores enfrentados por Marx e Engels – quanto do 

marxismo durante todo o século XX.182 Seguindo esta mesma linha de pensamento, 

em Ecos da Marselhesa, Hobsbawm reafirma categoricamente que Marx havia 

analisado cada fase da história da Revolução Francesa “com lentes de aumento” 

ainda no início da década de 1840, concentrando-se principalmente no fenômeno 

jacobino enquanto mola propulsora capaz de fazer a revolução social passar da 

etapa burguesa para a proletária; sendo que “durante e depois de 1848, a 

possibilidade de empurrar a revolução para a esquerda, por meio de uma vanguarda 

política... tornou-se a preocupação central de seu pensamento”, e o ponto de partida 

de Lenin – cujos oponentes gostavam de chamá-lo de “jacobino” – e dos demais 

revolucionários marxistas russos.183 

O segundo momento impactante na elaboração estratégica do pensamento 

de Marx se deu diante da Comuna de Paris de 1871, experiência que o ajudaria a 

delinear efetivamente sua concepção de “ditadura do proletariado” – mesmo que 

suas características políticas nada tivessem de ditatoriais na acepção literal do termo 

– e a visualizar as condições que levariam à futura destruição do Estado, após um 

período de transição “de duração incerta e sem dúvida variável” necessário para 

transformar a sociedade capitalista em uma sociedade comunista; ou seja, 

ultrapassar a primeira etapa da sociedade comunista – chamada de socialista, e que 

teria por princípio “a cada um segundo sua capacidade” – para “uma fase superior”, 

efetivamente comunista, onde, vencidas todas as limitações produtivas do homem, o 

                                                           
182 Eric HOBSBAWM, Aspectos políticos da transição do capitalismo ao socialismo, in História do 
marxismo, v. 1, pp. 310-1. Hobsbawm cita o exemplo dos debates no interior da esquerda latino-
americana desde o final dos anos 1950 – na academia, entre os teóricos do “sistema mundial” e da 
“dependência”, e na disputa política entre os partidos comunistas ortodoxos e as diferentes 
dissidências marxistas (trotskistas, maoístas, castristas) – em torno da necessidade de se aliar à 
burguesia nacional contra os grandes proprietários de terra e o imperialismo numa “revolução 
democrático-burguesa” ou da possibilidade de se derrubar a burguesia e estabelecer imediatamente 
o socialismo. Em outra passagem, ele fala sobre o quanto era surpreendente para os comunistas 
modernos defenderem o jacobino Robespierre em detrimento do sans-culotte Jacques-René Hébert e 
o “enraivecido” padre Jacques Roux, assim como seria para os comunistas e socialistas britânicos 
defenderem Oliver Cromwell contra os Levellers (“Niveladores”) e os Diggers (“Cavadores” ou 
“Verdadeiros Niveladores”) [Ecos da Marselhesa, pp. 56-7 e 103]. 
183 Idem, Ecos da Marselhesa, p. 55. 
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princípio passaria a ser “a cada um de acordo com suas necessidades”.184 Esta 

constatação fez Hobsbawm asseverar, em Ecos da Marselhesa, que “O próprio Marx 

nunca analisou a Revolução Francesa como historiador”, diferentemente de como 

havia feito com a Revolução de 1848, com a Segunda República (1848-52) e com a 

Comuna de Paris, contradizendo outra afirmação sua na mesma obra (exposta por 

nós no parágrafo anterior) e depositando na conta dos seguidores de Gracchus 

Babeuf, o líder da Conspiração dos Iguais de 1796 – “primeira revolta comunista da 

história moderna” 185 –, a idealização do jacobinismo no interior da ala radical do 

movimento socialista do século XIX.186 Ele mesmo já havia considerado 

anteriormente que o movimento operário e socialista que se desenvolveu nos 

cinquenta anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, ou seja, na época da I 

e da II Internacional, não havia se distinguido muito da esquerda não-marxista 

radical e jacobina, julgando-se fazer parte também da luta da razão e do progresso 

contra as forças da ignorância e da superstição – daí o anticlericalismo em comum – 

que perpassou o século XIX, e se enxergando como uma continuação direta da 

tradição revolucionária francesa.187 

Esta ligação entre o jacobinismo e o bolchevismo é uma das principais teses 

sustentadas por Hobsbawm desde a publicação de A era das revoluções, quando 

apontava o Ano II e a Conspiração dos Iguais como os inspiradores do modelo de 

revolução socialista, diferenciando-se assim dos liberais moderados e dos 

democratas radicais que ficaram respectivamente presos às fases 1789-91 e 1792-3 

da Revolução Francesa.188 Segundo ele, o maior responsável pela ligação entre a 

tradição das secretas irmandades insurrecionais descendentes das lojas maçônicas 

– que estiveram presentes inclusive na “primeira insurreição moderna na história da 

Rússia”: a dos Dezembristas de 1825 – e a moderna tradição comunista teria sido 

Filippo Giuseppe Buonarroti, um sobrevivente de 1796 e discípulo de Babeuf.189 

Hobsbawm aponta Buonarroti como o continuador do babovismo e mentor de Louis-

Auguste Blanqui, “o severo rebelde que só saía de uma vida na prisão quando era 

                                                           
184 Eric HOBSBAWM, Aspectos políticos da transição do capitalismo ao socialismo, in História do 
marxismo, v. 1, pp. 312-3. 
185 Idem, A era das revoluções, p. 75. 
186 Idem, Aspectos políticos da transição do capitalismo ao socialismo, in História do marxismo, v. 1, 
p. 103.  
187 Idem, A era dos impérios, pp. 194-5 e 199. 
188 Idem, A era das revoluções, pp. 130-1. 
189 Ibid., p. 133.  
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libertado pelas revoluções” 190 e que ganhara bastante destaque nos acontecimentos 

de 1830 e 1848, apesar de ressalvar que: 

 

Em termos de análise e teoria social, o blanquismo tinha pouco a oferecer ao 

socialismo, exceto a afirmação de sua necessidade e da decisiva observação de que 

o proletariado seria seu arquiteto e a classe média (não mais a superior), seu 

principal inimigo. Em termos de estratégia e organização política, ele adaptou o 

órgão tradicional de agitação, a secreta irmandade conspiradora, às condições 

proletárias – casualmente despojando-o de sua fantasiosa vestimenta ritualística da 

Restauração – e o tradicional método de revolução jacobina, a insurreição e a 

ditadura popular centralizada, à causa dos trabalhadores. O moderno movimento 

revolucionário socialista adquiriu dos blanquistas (que por sua vez o fizeram de 

Saint-Just, Babeuf e Buonarroti) a convicção de que seu objetivo tinha que ser a 

tomada do poder político, seguida da “ditadura do proletariado”; o termo é de 

cunhagem blanquista. A fraqueza do blanquismo era em parte a mesma da classe 

operária francesa. Na ausência de um grande movimento de massa, ele foi, como 

seus predecessores carbonaristas, uma elite que planejava suas insurreições de 

certa forma no vazio e que, portanto, frequentemente fracassava – como no caso da 

tentava do levante de 1839.191  

 

A transformação das sociedades secretas em organizações proletárias 

revolucionárias acabaria, na opinião de Hobsbawm, incentivando bastante o 

aumento do número de artesãos e artífices entre seus quadros em detrimento de 

membros oriundos da classe média, fenômeno este exemplificado em caráter 

excepcional pela Liga dos Proscritos, uma associação conspirativa de alemães 

expatriados que mudaria seu nome para Liga dos Justos, antes de se transformar 

finalmente na Liga dos Comunistas de Marx e Engels.192  

Não temos dúvidas de que, aos olhos de Hobsbawm, os bolcheviques devem 

muito à concepção internacionalista de revolução social e à tradição organizacional 

secreta, fenômeno este que se afastou claramente dos movimentos de massa na 

linha do cartismo inglês e dos nascentes partidos operários da II Internacional – um 

                                                           
190 Eric HOBSBAWM, A era do capital, p. 46.  
191 Idem, A era das revoluções, pp. 140-1. Hobsbawm ainda faria uma referência ao papel crucial dos 
seguidores de Blanqui na Comuna de Paris, anunciando, porém, que nunca mais desempenhariam 
uma função significativa no movimento socialista francês [A era do capital, p. 226].   
192 Ibid., pp. 145-6.  



 

 

68 

dos únicos seriamente influenciados pelas ideias marxistas –, assim como do 

desinteresse apolítico dos socialistas utópicos, todos os três mais enraizados na 

realidade da Europa Ocidental do que a leste do rio Elba. Para ele, a rápida derrota 

da Revolução de 1848 representou “a primeira e a última revolução europeia no 

sentido (quase) literal”, mudando assim o centro de gravidade dos movimentos 

revolucionários dos países avançados para as regiões marginais e mais atrasadas 

do mundo, tendência esta que perdurou desde a segunda metade do século XIX e 

caracterizou os movimentos socialistas e comunistas durante praticamente todo o 

século XX.193 

Como veremos mais adiante, Hobsbawm ressalta que por volta de 1875 as 

ideias de Marx exerciam sua influência para além da recém formada social-

democracia alemã, atingindo fortemente a intelligentsia russa, o grupo social 

responsável pelo movimento conhecido como “populismo”.194 O populismo russo é 

considerado por ele como o “movimento revolucionário mais interessante da época” 

e o ancestral do bolchevismo; capaz inclusive de oferecer uma ligação direta entre o 

revolucionarismo das décadas de 1830 e 1848 e o Outubro de 1917 de uma forma 

bem mais consistente do que a própria Comuna de Paris, contrariando desta forma a 

tese leninista presente em O Estado e a revolução (1917).195  

Mais tarde, Hobsbawm iria afirmar que a revolta parisiense de 1871 também 

havia estabelecido um vínculo entre a tradição jacobina e a social-revolucionária 

proletária, no que teria contribuído bastante a publicação de A guerra civil na França 

                                                           
193 Eric HOBSBAWM, A era do capital, pp. 20-1. 
194 Ibid., p. 225. Com o intuito de evitarmos maiores confusões teóricas, vimos por bem esclarecer 
que o populismo russo do século XIX não possui nenhum vínculo com a concepção liberal do termo 
aplicado à realidade latino-americana do século XX, fruto do uso indiscriminado do “tipo ideal” 
weberiano: um instrumento de análise sociológico não construído enquanto reflexo do real, mas que 
busca se afastar deste por meio da acentuação unilateral das características de determinados 
fenômenos. Entendido como típico de um momento da evolução econômica latino-americana em que 
o processo de industrialização ainda não havia incutido uma mentalidade classista nas massas 
trabalhadoras urbanas, tornando-as, portanto, sujeitas a manipulações por parte das “elites 
dominantes”, o populismo foi visto como uma forma de poder nas sociedades em transição, nas quais 
ainda inexistiam estruturas sociais modernas capazes de sustentar uma sociedade liberal-
democrática. Dentro deste quadro, a utilização do termo “populismo” serviu para equalizar uma série 
de fenômenos históricos distintos, ao ser aplicado aos mais diversos protagonistas da vida política 
latino-americana entre as décadas de 1930 e 1960, tais como Getúlio Vargas no Brasil, Juan 
Domingos Perón na Argentina, Lázaro Cárdenas no México e Victor Paz Estenssoro na Bolívia. 
Analisaremos oportunamente o populismo russo, mas por enquanto nos contentaremos em defini-lo 
como um movimento revolucionário que se propunha “ir ao povo” camponês para organizar uma 
espécie de socialismo agrário com base na estrutura comunal da terra, pretendendo assim livrar a 
Rússia das “contradições e mazelas da industrialização capitalista do Ocidente” [Antonio RAGO 
FILHO, A ideologia de 1964: os gestores do capital atrófico, pp. 46-52].                                                       
195 Ibid., p. 229. 
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(1871) de Marx.196 No entanto, podemos perceber em muitos dos seus comentários 

certa relativização da importância política da Comuna de Paris na história do 

movimento socialista, postura presente tanto na sua observação da atitude “bastante 

cuidadosa” e silenciosa por parte de Marx e da I Internacional durante os 

acontecimentos de março-maio de 1871197, quanto na sua constatação de que o seu 

valor simbólico ultrapassou a relevância das realizações concretas dos 

“communards”, apesar de sustentar o caráter de insurreição proletária e socialista da 

Comuna com base na esmagadora maioria de operários entre os 36 mil prisioneiros 

parisienses.198  

 

1.2. A Revolução Russa e o “Breve Século XX” 

 

Quanto ao papel central desempenhado pela Revolução Russa na história do 

século XX, de tese somente citada por Hobsbawm em A era dos impérios, tornou-se 

uma das principais proposições em Era dos extremos, ocasião em que ele aponta 

para a impossibilidade de se compreender o “Breve Século” sem levarmos em 

consideração os efeitos diretos e indiretos que a Revolução Bolchevique exerceu 

sobre o mesmo.199 Ele encerra um interessante artigo, intitulado “Podemos escrever 

a história da Revolução Russa?” (1996), com as seguintes afirmações: 

 

A Revolução Russa tem realmente duas histórias entrelaçadas: seu impacto sobre a 

Rússia e seu impacto sobre o mundo. Não podemos confundir os dois. Sem o 

segundo, nada mais que uns poucos historiadores especializados teriam se 

interessado por ela (...) 

Por outro lado, tanto na história russa quanto na história mundial do século XX, a 

Revolução Russa é um fenômeno imponente – mas não o mesmo tipo de fenômeno. 

O que significou para os povos russos? Ela levou a Rússia ao pico de seu poder e 

prestígio internacionais – muito além de tudo alcançado sob os czares. Stalin 

certamente ocupa um lugar tão permanente e importante na história russa quanto 

Pedro, o Grande. A revolução modernizou grande parte de um país atrasado, mas, 

embora suas realizações tenham sido titânicas – principalmente a capacidade de 

derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial –, seu custo humano foi enorme, 
                                                           

196 Eric HOBSBAWM, Ecos da Marselhesa, p. 50.  
197 Idem, A era do capital, pp. 167-8.    
198 Ibid., pp. 236-9.  
199 Idem, Era dos extremos, p. 89. 
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sua economia fechada estava fadada a se esgotar e seu sistema político fadado a se 

esfacelar. Reconhecidamente, para a maioria de seus habitantes que consegue se 

lembrar, a velha era soviética certamente parece muito melhor que a situação pela 

qual os ex-soviéticos estão hoje passando, e continuarão a passar por um bom 

tempo. Mas ainda é muito cedo para fazer um balanço histórico. 

Devemos deixar que os diversos povos socialistas e ex-socialistas façam sua própria 

avaliação do impacto da Revolução de Outubro em sua história. 

Quanto ao resto do mundo – apenas a conhecemos em segunda mão. Como uma 

força para a libertação no antigo mundo colonial e, em toda a Europa, antes e 

durante a Segunda Guerra Mundial; como o inimigo supremo para os EUA e, de fato, 

para todos os regimes conservadores e capitalistas durante a maior parte do século, 

exceto entre 1933 e 1945; como um sistema profundamente (e compreensivamente) 

detestado por liberais e democratas parlamentaristas, mas, ao mesmo tempo, 

reconhecido, a partir dos anos 30, na esquerda do mundo industrial, como algo que 

assustava e obrigava os ricos a concederem alguma prioridade política aos 

interesses dos pobres. O terrível paradoxo da era soviética é que Stalin vivenciado 

pelos povos soviéticos e o Stalin visto no exterior como força libertadora eram a 

mesma pessoa. E era o libertador para os primeiros porque, pelo menos em parte, 

era o tirano para os de fora. 

Poderão os historiadores chegar a um consenso sobre semelhante personalidade e 

semelhante fenômeno? Não consigo imaginar como poderiam, até onde o futuro é 

previsível. Tal como a Revolução Francesa, a Revolução Russa continuará a dividir 

as opiniões.200  

 

Hobsbawm já havia observado anteriormente que o efeito do Outubro de 1917 

diretamente na Rússia seria o mais evidente deles, sobretudo o fato de ter salvado 

em um primeiro momento, e até ampliado posteriormente, a integridade territorial do 

antigo Império Russo, dando-lhe uma sobrevida de 74 anos (como União Soviética); 

bem ao contrário do que se sucedeu com os impérios Austro-Húngaro, Turco-

Otomano e Alemão após a Primeira Guerra Mundial.201 Segundo ele, boa parte dos 

inimigos da Revolução Russa acabou reconhecendo que ela salvou a Rússia do 

completo esfacelamento em 1918, o que explicaria o apoio que os bolcheviques 

obtiveram tanto dos russos apolíticos quanto dos patriotas de direita durante a 
                                                           

200 Eric HOBSBAWM, Podemos escrever a história da Revolução Russa?, in Sobre história, pp. 266-
7. 
201 Idem, Era dos extremos, pp. 71, 141 e 208; e Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), 
Depois da queda, p. 105. 
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Guerra Civil e no período do I Plano Quinquenal (1928-32), muito embora faça a 

ressalva de que eles acabaram se arrependendo de tal decisão mais tarde.202  

Outro aspecto importante da repercussão da Revolução de 1917 na 

sociedade russa foi a sua rápida transformação de um país econômica e 

politicamente atrasado em uma das duas principais superpotências mundiais, feito 

este alcançado por intermédio de uma acelerada “Revolução Industrial” apoiada em 

um planejamento estatal centralizado voltado para a construção de indústrias 

básicas e de uma infra-estrutura mais apropriada a uma sociedade moderna.203 

Logicamente, Hobsbawm não deixa de observar as implicações de todo esse 

processo na vida social soviética, apontando tanto para o altíssimo preço humano 

cobrado por suas realizações – que inicialmente deixou milhares de pessoas abaixo 

da linha da sobrevivência, mas que depois as elevou a um patamar que garantia o 

mínimo (um pouco acima do nível de subsistência) do padrão de vida material para 

todos204 – quanto para a falta das liberdades individuais e coletivas dos cidadãos 

soviéticos, frutos da exagerada burocratização de todos os aspectos da sociedade e 

do terror stalinista que lhe foi imposto por mais de duas décadas.205 

Entre os fortes efeitos da Revolução Russa no mundo, o que teria 

proporcionado um impacto maior e mais duradouro, na ótica de Hobsbawm, foi ter 

servido de modelo e incentivo à modernização dos países agrários atrasados, 

principalmente depois de 1945, quando o chamado Terceiro Mundo acreditou que só 

o planejamento econômico centralizado de tipo soviético poderia tirá-lo do atraso e 

da dependência.206 Vinculado a este “exemplo” do modelo soviético de socialismo 

para os povos colonizados e semicolonizados, ele aponta também para a 

organização de um movimento comunista internacional, surgido a partir da fundação 

da III Internacional em março de 1919, ato este patrocinado pelas lideranças 

                                                           
202 Eric HOBSBAWM, Podemos escrever a história da Revolução Russa?, in Sobre história, p. 265. 
203 Idem, Era dos extremos, p. 367.  
204 Ibid., pp. 372-4. Hobsbawm exclui a agricultura desta história de sucesso, principalmente devido à 
substituição da Nova Política Econômica (NEP) por uma coletivização forçada, ato este que seria o 
responsável direto pela grande fome de 1932-3, pela recuperação dos índices de produtividade 
agrícola de 1914 somente acontecer em 1940, e por ter convertido um país exportador de alimentos 
no início do século XX em um país dependente do mercado mundial de grãos no começo da década 
de 1970; em suma, “substituiu uma agricultura camponesa ineficiente por uma agricultura coletiva 
ineficiente, a um custo imenso”. No entanto, ele credita esta fracassada política agrária soviética à 
condição social e política da União Soviética e não à natureza inerente do projeto bolchevique, 
utilizando como argumento a bem-sucedida cooperação e coletivização da agricultura húngara e até 
mesmo o exemplo dos kibutzim israelenses.  
205 Ibid., pp. 374-7. 
206 Ibid., pp. 18 e 177.  
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revolucionárias de Moscou, esperançosas que a revolução social se espalhasse pela 

Europa e para os demais continentes.207 Este exército de “revolucionários 

profissionais” estava encarregado de aproveitar o impacto imediato que a Revolução 

Russa exerceu sobre os levantes europeus de 1918-9, especialmente em relação 

aos que ocorreram na Alemanha e na Hungria, para fomentar e coordenar uma 

revolução socialista em nível mundial; e, mesmo após as derrotas destas e de outras 

revoluções – tais como as tentativas extemporâneas na China de 1927 e no Brasil 

de 1935 –, continuaram atuando em todos os continentes, a ponto de possibilitar 

que, 30 anos após a chegada de Lenin à Estação Finlândia (abril de 1917), um terço 

da população mundial estivesse vivendo sob regimes comandados por partidos 

comunistas.208  

Para Hobsbawm, o século XX também não poderá ser entendido sem esse 

pequeno número – poucas dezenas de milhares – de “soldados” do movimento 

comunista internacional,209 sendo que os motivos pelos quais o comunismo atraiu os 

“melhores homens e mulheres” da sua geração formam os temas centrais da história 

do “Breve Século”, que teve como uma das suas maiores características a paixão 

política, com o comunismo sendo a sua “expressão quintessencial”.210 Em várias 

oportunidades ele salienta o grau de dedicação da primeira geração de 

revolucionários inspirados no Outubro de 1917, que não passava de umas poucas 

centenas de militantes extremamente disciplinados e que poderia muito bem ser 

comparado aos primeiros cristãos, tanto por sua crença no advento de uma nova 

sociedade igualitária quanto pela violenta perseguição que sofreram por 

professarem tal pensamento. E, seguindo esta mesma analogia, aponta 

semelhanças do movimento comunista internacional com uma igreja universal 

(entenda-se a Igreja Católica Romana), dos partidos comunistas com as ordens 

monásticas da Idade Média e dos seus dissidentes políticos com os hereges 

religiosos.211  

Hobsbawm elege, como o ponto crucial do lugar da Revolução de Outubro na 

história do século XX, o “paradoxo histórico” de o socialismo soviético ter se tornado 

o principal aliado, e até mesmo o verdadeiro salvador do capitalismo liberal contra a 

                                                           
207 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 71-2.  
208 Idem, Tempos interessantes, p. 149. 
209 Idem, Era dos extremos, pp. 78-9 e 82.  
210 Idem, Tempos interessantes, p. 148. 
211 Ibid., pp. 227-8. 
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poderosa ameaça nazi-fascista durante a Segunda Guerra Mundial, no que teria 

sido, segundo ele, o “ponto crítico” e o “momento decisivo” do século, pois a derrota 

da Alemanha hitlerista foi uma realização do Exército Vermelho e do regime 

soviético, bastando comparar o desempenho da economia da Rússia czarista na 

guerra de 1914-8 com o da Rússia soviética no conflito de 1939-45.212 Portanto, 

ironicamente, o resultado mais duradouro do Outubro de 1917 foi ter salvado o 

sistema capitalista, embora o seu objetivo inicial era o de derrubá-lo em escala 

mundial. E mais, isto não ocorreu somente na guerra, mas também e sobretudo em 

tempos de paz, quando o socialismo forneceu ao capitalismo – por meio do medo de 

que a revolução social se espalhasse globalmente – um incentivo para reformar-se 

por intermédio da prática do planejamento econômico, isto é, ao fazê-lo “abandonar 

a crença ortodoxa no livre mercado”.213  

Essas considerações reforçam a convicção de Hobsbawm de que tanto as 

ideias liberais quanto as socialistas descendem do iluminismo do século XVIII, 

relativizando bastante a noção de que a “guerra civil” instaurada no século XX fosse 

travada exclusivamente entre o socialismo e o capitalismo, e não entre as forças do 

“progresso” e da “reação”.214 No entanto, a Revolução de Outubro, nas próprias 

palavras do nosso historiador, teria feito com que o perigo do bolchevismo 

dominasse não só os anos imediatamente posteriores a 1917, mas toda a história 

mundial desde então,215 tornando assim mais verossímil e efetiva a ameaça do 

“espectro do comunismo” não somente sobre a Europa, situação enxergada por 

Marx e Engels em 1848, e que parecia estar se concretizando exatamente cem anos 

depois, quando líderes comunistas se colocaram à frente de governos de um 

território que abarcava desde a metade oriental da Alemanha até a remota China, 

alcançando ainda algumas áreas da África e da América Latina. Mesmo assim, os 

prognósticos de Marx a respeito das realizações econômicas e sociais do 

capitalismo pareciam bem mais palpáveis do que sua antevisão da derrubada 

completa do capitalismo pela revolução proletária.216 

                                                           
212 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 17.  
213 Ibid., p. 89 e Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 96-7. 
214 Ibid., p. 146 e Os intelectuais e o antifascismo, in História do marxismo, v. 9, p. 265. 
215 Idem, A era dos impérios, pp. 456-7. 
216 Ibid., p. 462. Hobsbawm escreveu um ensaio em 1998 para uma edição comemorativa do 150º 
aniversário do Manifesto comunista, considerando-o o escrito político mais influente desde a 
Declaração dos direitos do homem e do cidadão (1789), e que continuava a merecer o status de 
clássico, “mesmo após o fim do comunismo soviético e o declínio dos partidos e movimentos 
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Sob tais condições, a grande maioria dos conflitos internacionais sucedidos 

durante o século XX ganhou a aparência de uma guerra civil e ideológica entre 

capitalismo e socialismo, habituando as pessoas a pensá-los em termos de “opostos 

binários” e excludentes. Porém, para Hobsbawm, já na Introdução da Era dos 

extremos, esta noção já havia evidenciado sua construção arbitrária e artificial, 

entendível somente no interior de determinado contexto histórico.217 Em outras duas 

passagens da mesma obra, ele reafirma a sua convicção de que: 

 

À medida que avançava o Breve Século XX, essa imagem da política mundial como 

um duelo entre as forças de dois sistemas sociais rivais (cada um, após 1945, 

mobilizado por trás de uma superpotência a brandir armas de destruição global) se 

tornou cada vez mais irrealista. Na década de 1980, tinha tão pouca relevância para 

a política internacional quanto as Cruzadas.218  

 

 Acrescentando mais tarde que: 

 

(...) é bem possível que o debate que contrapôs capitalismo e socialismo como polos 

opostos mutuamente excludentes seja visto por gerações futuras como uma relíquia 

das Guerras Frias de Religião ideológicas do século XX. Pode revelar-se tão sem 

importância para o terceiro milênio quanto mostrou ser nos séculos XVIII e XIX o 

debate entre os católicos e os vários reformadores nos séculos XVI e XVII sobre o 

que constituía o verdadeiro cristianismo.219  

 

Segundo Hobsbawm, este confronto, surgido desde os primeiros dias de 

existência da Rússia revolucionária e que se fortaleceu nas décadas de 1920 e 1930 

– tendo o seu momento de trégua somente durante a Segunda Guerra Mundial –, 

                                                                                                                                                                       

marxistas”. Para ele, apesar de ser um documento historicamente datado, preso às circunstâncias 
particulares da “Primavera dos Povos” de 1848 e representando uma fase ainda imatura do 
pensamento marxiano, o Manifesto mantinha ainda a sua força “quase bíblica”, graças à sua 
convicção sobre o caráter temporário do capitalismo na história da humanidade, bem como ao seu 
reconhecimento das tendências gerais deste modo de produção rumo a uma globalização; muito 
embora reconhecesse o fracasso de suas previsões a cerca da expansão quantitativa do operariado 
industrial, da pauperização dos trabalhadores em geral e da inevitabilidade de uma revolução 
proletária mundial [Introdução ao Manifesto comunista, in Sobre história, pp. 293-308]. 
217 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 14. 
218 Ibid., p. 63.  
219 Ibid., p. 543. 
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ganhou um novo capítulo no segundo pós-guerra, com a chamada Guerra Fria, que 

perdurou até a dissolução da União Soviética.220  

Mesmo admitindo que as principais zonas de atrito entre as duas 

superpotências estavam localizadas muito mais nas áreas dos velhos impérios 

coloniais que começavam a desabar do que na Europa – o problema do futuro da 

Alemanha e da Áustria havia sido rapidamente solucionado com a divisão da 

primeira entre as duas forças de ocupação e a retirada de ambas da segunda –, 

Hobsbawm observa que a estabilidade também foi alcançada no Terceiro Mundo, 

pelo menos no período entre a Revolução Chinesa (1949) e a década de 1970, 

momento em que a grande maioria das novas nações pós-coloniais parecera optar 

pelo lado capitalista, não havendo grandes ameaças de expansão do “campo 

comunista”.221 Ele já havia detectado que, a partir da ascensão de Stalin ao poder na 

União Soviética, o movimento comunista internacional abandonou deliberadamente 

seu objetivo original de promover uma revolução mundial (que se tornou uma 

simples retórica), transformando a Internacional Comunista em mais um instrumento 

dos interesses do Estado soviético, apenas tolerando as revoluções sociais que 

estivessem sob o seu estrito controle. Tal processo foi aprofundado após o período 

stalinista, com a proposta de “coexistência pacífica” de Kruschev, quando se 

começou a apostar que o socialismo derrotaria o capitalismo não mais através de 

uma revolução, mas por sua presumível superioridade econômica.222  

Hobsbawm destaca poucas ocasiões em que a Guerra Fria ameaçou 

transformar-se em uma “guerra quente”: basicamente na Guerra da Coreia (1950-3), 

na Crise do Canal de Suez (1956) e na Crise dos Mísseis de Cuba (1962), quando 

foram levantadas as possibilidades da ocorrência de um conflito nuclear.223 Mas, 

para ele, as duas superpotências apenas blefavam quanto ao uso de armas 

atômicas, muito embora este jogo as tivesse levado a uma “insana corrida 

armamentista”, alimentada pelos interesses econômicos dos poderosos complexos 

industrial-militares comprometidos com o desenvolvimento e a proliferação de armas 

modernas; fato este que se transformou num grave problema internacional após o 

fim da ordem bipolar em 1989.224 Na verdade, Hobsbawm dá mais importância às 

                                                           
220 Eric HOBSBAWM, p. 224.  
221 Ibid., Era dos extremos, p. 225.  
222 Ibid., p. 78. 
223 Ibid., p. 227. 
224 Ibid., pp. 233-4.  
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consequências políticas da Guerra Fria do que aos conflitos militares e à corrida 

armamentista por ela desencadeada, pois as armas nucleares acabaram não sendo 

utilizadas nem mesmo nas únicas três guerras em que os Estados Unidos e a União 

Soviética se envolveram diretamente: na Coreia, no Vietnã (1964-75) e no 

Afeganistão (1979-89).  

Ainda segundo Hobsbawm, os próprios movimentos pelo desarmamento 

nuclear suscitados por aqueles conflitos não se mostraram tão decisivos, muito 

embora ele enxergasse mais eficácia na luta dos jovens norte-americanos contra o 

recrutamento obrigatório do que nos movimentos pacifistas europeus.225 Portanto, o 

desdobramento mais óbvio da Guerra Fria, na opinião do nosso historiador, foi a 

polarização da política internacional em dois campos controlados por suas duas 

respectivas superpotências a partir de 1947-8,226 transformando assim o panorama 

mundial em três aspectos: a) ao eliminar, substituir ou relegar ao segundo nível as 

rivalidades e conflitos políticos mundiais anteriores à Segunda Guerra Mundial; b) ao 

congelar e estabilizar algumas situações, como a divisão da Alemanha; e c) ao 

saturar o planeta com armamentos poderosos.227 Não obstante a constatação de 

que a Guerra Fria acabou por dominar as relações entre os Estados nacionais em 

todo o mundo, ele nos lembra que duas regiões do Terceiro Mundo – o Oriente 

Médio e o norte do subcontinente indiano – desenvolveram seus próprios conflitos 

independentemente dela.228 

Por fim, Hobsbawm identifica o surgimento de uma “Segunda Guerra Fria” em 

meados da década de 1970, que substituiu uma precária détente alcançada no 

decênio anterior com a construção do Muro de Berlim (1961), a instalação de uma 

linha telefônica entre a Casa Branca e o Kremlin (1963) e a aceitação por parte dos 

Estados Unidos da existência de um regime socialista em Cuba. Este 

recrudescimento da Guerra Fria ocorreu em um contexto marcado por uma nova 

                                                           
225 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 234-5. Apesar de constar em sua autobiografia uma foto 
do jornal Daily Herald (18/09/1961), na qual ele aparece participando em um protesto contra as armas 
nucleares na Trafalgar Square, Hobsbawm, diferentemente de seu amigo Thompson, não 
desempenhou nenhum papel de destaque na Campanha pelo Desarmamento Nuclear, marco do 
nascimento da Nova Esquerda britânica. O mesmo aconteceu no início dos anos 1980, momento em 
que o movimento pacifista renasceu e Thompson reascendeu o debate em torno da Guerra Fria com 
a publicação de Notas sobre o exterminismo (1980), polêmico artigo em que contestava a rivalidade 
entre os Estados Unidos e a União Soviética, situando-os em um único sistema social – um novo 
modo de produção – voltado para o extermínio da humanidade. 
226 Ibid., p. 235. 
227 Ibid., pp. 248-51. 
228 Ibid., p. 351. 
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crise econômica mundial do capitalismo – que punha um fim à “era de ouro” (1947-

73) e dava início à “era das incertezas” do século XX – e uma terceira onda 

revolucionária que ameaçava trazer vários países do Terceiro Mundo (as ex-colônias 

portuguesas e a Etiópia na África, grande parte do Sudeste Asiático, e a Nicarágua 

na América Central) para o âmbito do bloco socialista, em detrimento do 

enfraquecimento do lado liderado pelos Estados Unidos.229  

No entanto, esta Segunda Guerra Fria, que coincidiu com o enfraquecimento 

norte-americano após a derrota no Vietnã, não prosperou significativamente e nem 

efetivou as expectativas por ela levantadas em ambos os lados do conflito. Segundo 

Hobsbawm, isto se deveu à combinação entre a nítida estabilidade política 

alcançada pelo continente europeu – que absorveu facilmente a Revolução dos 

Cravos em Portugal (1974) e o fim do regime do general Francisco Franco na 

Espanha (1939-76) –, à canalização das guerras e revoluções sociais 

exclusivamente para o território do Terceiro Mundo, e aos injustificados “otimismo e 

auto-satisfação” da União Soviética de Leonid Brejnev, que a levou a encontrar o 

seu próprio “Vietnã” na ocupação militar do Afeganistão e a encobrir provisoriamente 

a grave crise estrutural que se abateria sobre o regime socialista soviético.230 Tanto 

esta segunda fase quanto a Guerra Fria como um todo terminaram bruscamente nas 

conferências de cúpula de Reykjavik (1986) e Washington (1987), sendo que para 

isto, assevera Hobsbawm, bastou apenas o reconhecimento por ambas as 

superpotências do absurdo da corrida nuclear por elas fomentado; momento em que 

o mundo adquiriu uma enorme dívida com Gorbatchev, por ele ter tido a iniciativa 

isolada e o sucesso em convencer os governos ocidentais, principalmente o norte-

americano, da sinceridade da União Soviética em acabar com a corrida nuclear.231  

 

1.3. A Revolução Russa e o marxismo 

 

Quanto às implicações do Outubro de 1917 em relação ao pensamento 

socialista de cunho marxista e as outras escolas revolucionárias, a constatação mais 

geral de Hobsbawm é a de que, após o sucesso da tomada do poder na Rússia, o 

bolchevismo acabou eliminando, absorvendo ou marginalizando todas as demais 

                                                           
229 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 241-2. 
230 Ibid., pp. 242-3. 
231 Ibid., p. 246.  
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tradições revolucionárias, desde o anarquismo – que antes de 1914 era uma força 

impulsionadora superior ao marxismo, mas que deixara de existir na década de 1930 

fora da Espanha – até os próprios grupos dissidentes do movimento comunista 

internacional; pois mesmo o liderado por Trotsky, “o mais prestigioso dos hereges”, 

acabou fracassando politicamente.232 Sua opinião é de que a esmagadora maioria 

dos grupos social-revolucionários alheio ao esquema moscovita acabou por adotar 

Lenin e a Revolução de 1917 como um referencial, sendo que a própria IV 

Internacional não conseguiu competir com o Komintern; e quando do seu 

assassinato no México (1940) – a mando de Stalin –, Trotsky contava com uma 

importância política insignificante, o que tornou póstuma a verdadeira história do 

trotskismo como tendência política.233 A primeira exceção a esta regra teria sido o 

rompimento de Josip Broz Tito em 1948, justificado pelo fato de que ele já se 

encontrava na condição de chefe de Estado,234 o mesmo acontecendo com Mao 

Tsé-tung nos anos 1960. 

Em um dos seus textos específicos sobre o anarquismo, intitulado “O 

bolchevismo e os anarquistas” (1969), Hobsbawm afirma que, apesar desta “tradição 

libertária do comunismo” – é assim que ele os identifica – hostilizar os marxistas 

desde os tempos de Mikhail Bakunin e Pierre-Joseph Proudhon, os bolcheviques 

teriam sido bem mais benevolentes com os mesmos, baseados tanto na crença de 

que não existia qualquer diferença entre os objetivos finais dos dois movimentos 

quanto na possibilidade de atuarem conjuntamente contra o reformismo.235 Por outro 

lado, diferentemente do consenso geral, a crise da esquerda política em 1914 não 

foi exclusivamente da social-democracia, mas atingiu também os movimentos 

libertários e antiburocráticos que, ou se uniram momentaneamente aos “socialistas 

patrióticos”, ou foram completamente ineficazes na oposição à guerra; fracassos 

estes que contrastaram de maneira marcante com a reconhecida eficiência política e 

a campanha vitoriosa dos bolcheviques russos, selando assim o declínio do 

anarquismo na Europa.236 Devemos ressaltar também que ele sempre exclui o 

anarquismo espanhol deste quadro, enfatizando que estes continuaram a exercer 

                                                           
232 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 80.  
233 Idem, Problemas da história do comunismo, in Revolucionários, p. 16.   
234 Ibid., p. 17 e Tempos interessantes, p. 227.  
235 Idem, O bolchevismo e os anarquistas, in Revolucionários, pp. 67-8.  
236 Ibid., pp. 70-1. 
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sua forte influência no movimento operário até serem definitivamente derrotados na 

Guerra Civil Espanhola.237  

Hobsbawm tende a minimizar os efeitos do fato de grande parte dos militantes 

dos novos partidos comunistas ser composta de antigos anarquistas, se limitando a 

anotar as críticas lançadas durante o processo de “bolchevização” dos partidos 

comunistas aos que davam ênfase à espontaneidade revolucionária da classe 

operária – chamada pejorativamente de “luxemburguismo” –, à defesa do 

abstencionismo eleitoral pelo grupo de Amadeo Borgida no PCI e ao predomínio dos 

anarcossindicalistas nos partidos comunistas da América Latina, especialmente no 

Brasil, em Cuba e no Paraguai.238 Por fim, ele busca explicar a indulgência dos 

bolcheviques em relação aos anarquistas – tratados como “revolucionários 

equivocados” – pela relativa insignificância deste movimento na Rússia e disposição 

inicial da maioria deles em apoiar ativamente a Revolução de Outubro e o poder 

soviético nos primeiros anos revolucionários, pois, além dos diversos grupos 

libertários surgidos em 1905 e 1917 não terem alcançado grande influência nos 

movimentos de massa, os anarquistas “consequentes” – que rejeitavam o poder 

soviético – eram minoritários em relação aos “sovietistas” e neutros, e acabaram por 

desaparecer completamente após a Revolta de Kronstadt (1921).239 

No artigo “Reflexões sobre o anarquismo”, também de 1969, Hobsbawm trata 

do ressurgimento inesperado do interesse pelo pensamento anarquista no final dos 

anos 1960, contrastando com sua tradicional falta de atração sobre os intelectuais, 

se comparado com o marxismo, e apesar de carregar os estigmas da ineficiência 

política e de pertencimento ao período pré-industrial: 

 

Como ideologia, o anarquismo não declinou de uma forma muito espetacular porque 

nunca tivera demasiado êxito, pelo menos entre os intelectuais, que são a camada 

social mais interessada pelas ideias. Provavelmente, sempre houve figuras 

eminentes no mundo da cultura que se autoproclamaram anarquistas (exceto, 

curiosamente, na Espanha), mas a maioria deles parece ter sido artistas no sentido 

mais amplo da palavra ou, como nos casos de [Pablo] Picasso e [Paul] Signac, em 

um sentido estrito. O certo é que o anarquismo nunca teve, entre os intelectuais, 

uma atração comparável, digamos, ao marxismo, nem sequer antes da Revolução 
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238 Ibid., pp. 72-4.  
239 Ibid., pp. 75-6.  
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de Outubro. Com a exceção de [Piotr] Kropotkin, não é fácil imaginar um teórico 

anarquista que pudesse ser lido com verdadeiro interesse por não-anarquistas. 

Parecia não haver, na verdade, espaço intelectual legítimo para a teoria anarquista. 

Ela compartilhava com o marxismo a crença no comunismo libertário de 

cooperativas autogestionadas como o objetivo revolucionário final. Os antigos 

socialistas utópicos pensaram mais profunda e concretamente sobre a natureza de 

tais comunidades que a maioria dos anarquistas, sua sensibilidade aos perigos da 

ditadura e burocracia implícitos no marxismo, lhes era peculiar. Este tipo de crítica 

era feito com igual resultado e maior sofisticação intelectual tanto pelos marxistas 

“não-oficiais” como pelos adversários de todo tipo de socialismo. 

Em resumo, o principal atrativo do anarquismo era emocional e não intelectual. Não 

era, porém, um atrativo insignificante. Quem tenha estudado, ou tenha tido algo a ver 

com o verdadeiro movimento anarquista, se sentiu profundamente movido pelo 

idealismo, heroísmo, espírito de sacrifício e religiosidade que tantas vezes ele 

engendrou, lado a lado com a brutalidade do Makhnovshchina ucraniano [exército 

camponês liderado por Nestor Makhno, que se recusou a aceitar a autoridade do 

Exército Vermelho durante a Guerra Civil] ou dos pistoleiros fanáticos e incendiários 

de igrejas na Espanha. O próprio extremismo da rejeição anarquista ao Estado e à 

organização, a sua total dedicação à causa da destruição da sociedade atual, não 

poderia deixar de causar admiração, exceto, talvez, entre os que tinham que fazer 

política ao lado dos anarquistas e sentiam a dificuldade quase insuperável de 

colaborar com eles. É explicável que a Espanha, a pátria de Dom Quixote, tenha 

sido sua última fortaleza.240  

 

Mesmo considerando injustificável este renascimento anarquista, Hobsbawm 

encontra explicações para tal na própria crise do movimento comunista internacional 

após a morte de Stalin e na insatisfação generalizada entre os jovens estudantes do 

Maio de 1968, diante do desaparecimento do horizonte revolucionário nos países 

desenvolvidos.241 Se, por um lado, o Estado ditatorial burocratizado criado pelo 

stalinismo na União Soviética, além de dar razão à profecia bakuniana de que a 

ditadura do proletariado se converteria em uma “simples ditadura”, demonstrou que 

o “socialismo realmente existente” – mesmo sem os expurgos políticos e os campos 

de trabalho – estava muito longe do que os socialistas pensavam para o futuro antes 

de 1917; por outro, as dificuldades dos revolucionários ocidentais em conviver com 
                                                           

240 Eric HOBSBAWM, Reflexões sobre o anarquismo, in Revolucionários, p. 91.  
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claras situações não-revolucionárias no segundo pós-guerra teria cedido espaço ao 

“voluntarismo extremado” entre eles.242  

Mais tarde, já distante da ebulição do final dos anos 1960, Hobsbawm 

descartaria a ocorrência de um reflorescimento do anarquismo, mesmo admitindo 

que a defesa da ação espontânea e do antiautoritarismo libertário correspondia 

muito mais aos ideais dos universitários rebeldes da época do que o marxismo 

predominante naquele momento.243 Ao buscar responder sobre o real valor da 

tradição anarquista na atualidade, ele aponta para as insuficiências da sua teoria e 

dos seus programas, destacando a crítica aos perigos de autoritarismo e 

burocratização no interior dos movimentos, partidos e Estados operários – por já ser 

amplamente reconhecida por todos – e a proposta da democracia direta e 

autogestão – por não ser necessariamente libertária e muito menos compatível à 

natureza da economia social moderna. Em suma, para Hobsbawm, um modelo 

teórico anarquista compatível com a moderna tecnologia científica não seria 

socialista, estando mais próximo das concepções do liberalismo individualista de 

Milton Friedman do que das ideias de Kropotkin, e, portanto, o anarquismo não teria 

qualquer contribuição importante para fornecer à teoria socialista, embora pudesse 

continuar sendo um elemento crítico útil a ela.244  

Atendo-se ao âmbito do pensamento socialista de orientação marxista – ao 

contrário de Thompson, ele tende a relegar a influência dos socialistas utópicos no 

século XX –, Hobsbawm afirma que o Outubro de 1917 obrigou pela primeira vez 

seus defensores a pensarem concretamente sobre como seria esta futura 

sociedade, pois, além dos bolcheviques estarem no poder na Rússia revolucionária, 

muitos partidos social-democratas assumiram diretamente ou se uniram a governos 

de 1918 em diante, levando-o a concluir que, a partir da Revolução Russa, 

deveríamos nos referir basicamente a duas vertentes socialistas: a democracia 

social e o comunismo soviético.245 Mas o principal aspecto abordado por ele na 

comparação destas duas tendências do pensamento marxista não foi tanto o caráter 

“reformista” ou “revolucionário” de cada uma delas,246 e sim o rompimento decisivo 

                                                           
242 Eric HOBSBAWM, Reflexões sobre o anarquismo, in Revolucionários, pp. 93-5.  
243 Idem, Era dos extremos, p. 327. 
244 Idem, Reflexões sobre o anarquismo, in Revolucionários, pp. 95-6.  
245 Idem, Renascendo das cinzas, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da Queda, p. 258.  
246 Hobsbawm já havia feito uma análise sobre a social-democracia europeia na passagem do século 
XIX para o século XX, momento em que um forte surto de prosperidade econômica afastou a 
possibilidade do tão esperado iminente colapso do capitalismo. Ele constata um paulatino abandono 
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que o bolchevismo significou com o lado democrático dos movimentos socialistas; 

mesmo mantendo “um compromisso cada vez mais acadêmico e teórico” com 

aqueles valores, como bem atestaram a manutenção do nome oficial de “centralismo 

democrático” ao centralismo autoritário típico dos partidos comunistas e a auréola 

democrática que pairou sobre a Constituição soviética de 1936.247 Na verdade, ele 

faz questão de afirmar que uma futura transformação do socialismo em uma 

verdadeira autocracia, como a ocorrida sob Stalin, não constava de forma alguma 

nas previsões de Marx e Engels e certamente não haviam se desenvolvido na II 

Internacional e em seus partidos;248 e até nos lembra que: 

 

Marx e Engels haviam sempre considerado a república democrática, ainda que 

claramente burguesa, como a antecâmara do socialismo, desde que permitia e até 

estimulava a mobilização política do proletariado como classe e a das massas 

oprimidas, sob a liderança do proletariado. Haveria, pois, de favorecer – gostasse ou 

não – a vitória do proletariado e seu confronto com os exploradores. Contudo, no 

final desse período, fazia-se ouvir uma nota muito diferente entre seus discípulos. 

“Uma república democrática”, argumentava Lenin em 1917, “é a melhor carapaça 

possível para o capitalismo; portanto, o capitalismo, uma vez obtido o controle dessa 

excelente carapaça... estabelecerá seu poder tão segura e firmemente que nenhuma 

mudança, quer de pessoas, quer de instituições, ou partidos, na república 

democrático-burguesa, o poderá abalar” [O Estado e a revolução]. Como sempre, 

Lenin não se preocupava tanto com a análise política em geral e sim com a busca de 

argumentos eficazes para uma situação política específica, neste caso contrária ao 

governo provisório da Rússia revolucionária e em favor do poder soviético. Seja 

como for, não nos preocupa a validade de sua afirmação, aliás, altamente discutível 

e não menos por deixar de distinguir entre as circunstâncias econômicas e sociais 

que salvaguardavam os Estados das sublevações sociais e as instituições que os 

auxiliavam a conseguir isso. Preocupa-nos a sua plausibilidade. Antes de 1880, tal 

afirmação pareceria igualmente implausível tanto para os que apoiavam como para 

                                                                                                                                                                       

do objetivo de revolução em prol das lutas por melhorias imediatas na prática dos partidos socialistas, 
o que fundamentaria Bernstein em sua proposta de revisar as teorias de Marx diante desta nova 
realidade. Para Hobsbawm, a contradição entre o discurso revolucionário e a prática reformista 
predominante no Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) – o partido hegemônico da II 
Internacional – devia-se mais ao fato dos seus principais teóricos – Karl Kautsky, Rudolf Hilferding, 
Aleksandr Parvus e Rosa Luxemburgo – serem originários da Europa Central e Oriental, regiões em 
que “o marxismo reteve seu impulso revolucionário intacto” e “as perspectivas revolucionárias eram 
imediatas e reais” [A era dos impérios, pp. 192-4]. 
247 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 376.  
248 Ibid., pp. 377-8.  
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os que se opunham ao capitalismo, na medida em que estivessem comprometidos 

com a atividade política. Mesmo na ultraesquerda política, um julgamento assim 

negativo da “república democrática” seria quase inconcebível. Subjacente ao 

julgamento de Lenin de 1917, havia a experiência de uma geração de 

democratização no Ocidente e, em especial, a dos últimos quinze anos anteriores à 

guerra.249  

 

Retomando as contribuições de Hobsbawm em História do marxismo, 

percebemos que para ele a Revolução Russa marcou também o início de uma nova 

fase no pensamento marxista. Primeiramente, na divulgação das obras marxianas 

por meio do Instituto Marx-Engels de Moscou que, sob a direção de David 

Ryazanov, se esforçou – ao contrário dos órgãos do SPD – para publicar os textos 

ainda inéditos dos fundadores do marxismo, com destaque para o aparecimento em 

1932 dos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844 e de A ideologia alemã, obras 

que ditaram os debates marxistas no pós-1945.250 Ele ainda ressalta que o triunfo do 

nazismo na Alemanha e, principalmente, do stalinismo na Rússia soviética ao atingir 

mortalmente o Instituto e o próprio Ryazanov, prejudicaram a publicação e a 

interpretação desses trabalhos, ocasionando inclusive o atraso na divulgação dos 

Grundrisse até 1953,251 sendo que somente após a morte de Stalin é que foi 

possível ocorrer novamente notáveis progressos na publicação, tradução e 

interpretação do legado de Marx.252 Em segundo lugar, o Outubro de 1917, além de 

separar irrevogavelmente as versões comunista e social-democrata do marxismo e 

expandi-lo finalmente para outras áreas fora da Europa, deixou-o em uma situação 

histórica bem mais complexa do que na época da II Internacional. Em outras 

palavras, a vitória da Revolução Bolchevique trouxe o problema da conquista do 

poder em termos concretos, levando os marxistas revolucionários não só a tentar 

imitar 1917, mas também a procurar formas de chegar ao poder em condições 

diferentes da Rússia czarista e a estabelecer relações entre a União Soviética e as 

demais lutas nacionais e globais.253 
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 Hobsbawm tem consciência de que a transformação do marxismo comunista 

na rígida ortodoxia stalinista dificultou bastante a modernização da análise marxista, 

especialmente no interior do movimento comunista internacional e na direção da 

crítica às novas sociedades socialistas;254 ao mesmo tempo em que também esteve 

atento ao problema dos obstáculos que deveriam ser enfrentados para se incorporar 

ao âmbito do marxismo os pensamentos originais que se desenvolveram à margem 

ou fora da III Internacional, nos quais ele inclui Gramsci, Lukács, Bloch e Korsch.255 

Porém, como ser um revolucionário social após 1917 acabou significando 

praticamente tornar-se um seguidor de Lenin e da Revolução de Outubro, ou seja, 

pertencer a um partido comunista que não passava de mais uma seção do 

Komintern, o marxismo acabou por ficar quase totalmente identificado com o 

“marxismo-leninismo” de Moscou, uma verdadeira ideologia a serviço do Estado 

soviético.256  

Mas, como já tivemos a oportunidade de observar, foi somente a partir do 

momento em que deixou de ser relacionado automaticamente ao modelo soviético 

de revolução e de construção do socialismo – e ao movimento comunista 

internacional dirigido pelo PCUS – é que o marxismo não se conformou mais 

unicamente com o modelo bolchevique e se livrou da ideia de que sua teoria 

implicaria necessariamente no leninismo, criando-se assim a possibilidade da 

existência de “diferentes marxismos a partir do Marx original”.257 Apesar de destacar 

também o papel desempenhado pela revolução social no Terceiro Mundo desde os 

anos 1950 – particularmente na América Latina – e o radicalismo político estudantil 

nos países industrializados a partir do final da década de 1960, Hobsbawm assevera 

a importância fundamental para o desenvolvimento do marxismo na segunda metade 

do século XX e dos desdobramentos ocorridos na União Soviética e nos demais 

países socialistas após 1956.258  

Se nos ativermos aos fatores soviéticos, perceberemos que Hobsbawm 

seleciona quatro pontos essenciais para o entendimento deste processo. O primeiro 

deles residiria na própria “desestalinização” da União Soviética e dos outros Estados 

da Europa Oriental, ao promover o reconhecimento da necessidade de reformas 
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políticas e econômicas e um verdadeiro “degelo intelectual” que encorajou a 

reabertura do debate de questões completamente fechadas durante a era 

stalinista.259 O segundo e o terceiro fatores diziam respeito ao fim da existência de 

um único movimento comunista internacional centrado nos interesses de Estado da 

União Soviética – fenômeno este iniciado com a secessão da Iugoslávia em 1948 e 

ratificado com a ruptura chinesa por volta de 1960 – e aos dramáticos 

acontecimentos políticos acontecidos no interior do mundo socialista, tais como as 

reações polonesa e húngara ao XX Congresso do PCUS ainda em 1956, a 

“Primavera de Praga” de 1968, a nova “série de cataclismos poloneses entre 1968 e 

1981, e até as vicissitudes pelas quais passou o socialismo chinês entre o fim dos 

anos 1950 e a morte de Mao Tsé-tung em 1976.260 O último deles se refere 

especificamente ao crescimento da troca de informações entre os mundos socialista 

e capitalista, resultado direto das ações jornalísticas, das atividades turísticas, do 

incremento das trocas culturais e da formação de vários núcleos de imigrantes dos 

países socialistas, colaborando assim para o aumento das informações sobre a 

realidade destas sociedades junto aos marxistas ocidentais, libertando-os de uma 

idealização das mesmas, como de fato aconteceu com a Revolução Cultural 

Chinesa (1966-9).261 

Segundo Hobsbawm, a partir de 1956 a maioria dos marxistas começou a 

pensar que os regimes socialistas existentes até então – fosse a União Soviética, o 

Leste-europeu, a China, Cuba ou o Vietnã – estavam bastante longe do que se 

desejava em uma sociedade socialista, sendo, portanto, obrigados a retornar à 

situação que todos os socialistas viviam antes de 1917, ou seja, voltar a conceber o 

socialismo “como uma esperança para o futuro, mas como algo que tinha uma 

sustentação muito pouco adequada na experiência prática”. Esta medida era válida 

tanto para os que não necessariamente subestimavam os resultados obtidos pelas 

tentativas de construção do socialismo realizadas até então quanto para os que 

recusavam tais experiências enquanto verdadeiros fracassos históricos ou negavam-

lhes o caráter de serem realmente socialistas.262 
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1.4. A Rússia sob o poder dos czares 

 

Hobsbawm não é definitivamente um historiador da Revolução Russa, e já 

abordamos os motivos políticos e ideológicos que o afastaram por um longo tempo 

deste importante tema da historiografia contemporânea. Entretanto, em suas últimas 

obras – principalmente as que foram publicadas após o encerramento da 

experiência socialista soviética – ele tem tratado mais abertamente de assuntos 

relacionados diretamente ao Outubro de 1917 e à história da União Soviética, sem 

deixar que a sua falta de especialização e a não realização de pesquisas em fontes 

documentais de primeira-mão o impeçam de fazer relevantes contribuições à análise 

e interpretação dos acontecimentos revolucionários russos. 

Ao acompanharmos os trabalhos de Hobsbawm que versam sobre a história 

do “longo século XIX”, encontraremos vários comentários tratando especificamente 

da Rússia pré-revolucionária, cobrindo mais precisamente os cem anos que 

separam a invasão da Rússia czarista por tropas napoleônicas (1812) das vésperas 

da Primeira Guerra Mundial. Um dos primeiros aspectos a nos chamar a atenção é a 

caracterização econômica do Império Russo realizada por ele, situando-o na região 

mais atrasada de uma Europa ainda essencialmente rural na “era das revoluções”. A 

Rússia de então, assim como os países escandinavos e balcânicos, ainda mantinha 

cerca de 90 a 97% da sua população vivendo no campo263 e: 

 

(...) o camponês típico [mujique] era um servo, que dedicava uma enorme parte da 

semana ao trabalho forçado na terra do senhor ou o equivalente em outras 

obrigações. Sua falta de liberdade era tão grande que mal se poderia distingui-la da 

escravidão, como na Rússia e partes da Polônia, onde podia ser vendido 

separadamente da terra: um anúncio na Gazette de Moscou em 1801 colocava “à 

venda, três cocheiros, bem-treinados e bastante apresentáveis, duas moças de 18 e 

15 anos, ambas de boa aparência e hábeis em vários tipos de trabalhos manuais. A 

mesma casa tem à venda duas cabeleireiras, sendo uma de 21 anos, que sabe ler e 

escrever, tocar instrumentos musicais e fazer trabalhos de mensageira, e a outra 

apta a arrumar os cabelos de cavalheiros e damas; vendemos também pianos e 
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órgãos”. (Uma grande quantidade de servos trabalhava em serviços domésticos; na 

Rússia, em 1851, eram quase 5% do total.264  

 

Ele observa ainda que a crescente urbanização da Europa Ocidental e a 

abertura da rota do Mar Negro estavam apenas começando a estimular as 

exportações de trigo das férteis terras negras da Ucrânia, exportações estas que se 

tornariam futuramente a base do comércio externo russo até o processo de 

industrialização da União Soviética na quarta década do século XX.265 Além do mais, 

as minas e as manufaturas criadas no século XVIII, que ainda eram dirigidas por 

senhores ou mercadores feudais e operadas por servos, estavam sofrendo um lento 

declínio, enquanto as novas fábricas têxteis domésticas só começariam a se 

expandir na década de 1860.266 

Já ao abordar a “era do capital”, o período entre 1848 e 1875, Hobsbawm 

compara as estepes do sul da Rússia com as planícies norte-americanas, com os 

pampas da América do Sul e com outras regiões exportadoras de cereais, todas elas 

crescentemente subordinadas à economia mundial, ou seja, às demandas de 

alimentos para as cidades e de matérias-primas para as indústrias em nível nacional 

e internacional. Segundo ele, a tecnologia estava possibilitando a abertura de áreas 

geograficamente remotas ou inacessíveis à produção em grande escala, tal como o 

Sudoeste russo, permitindo assim que sua exportação anual saltasse de cerca de 

11,5 milhões de hectolitros de grãos no período 1844-53 para algo entre 47 e 89 

milhões na segunda metade da década de 1870.267 Enfim, as pressões do 

desenvolvimento capitalista haviam começado a minar as bases agrárias da 

estabilidade política na sociedade russa, pois a transição para a produção de 

mercado, em especial a exportação de monocultura, acabava provocando o 

rompimento das relações sociais tradicionais e a desestabilização da economia, 

transformando-a em uma região potencialmente explosiva.  

No entanto, na opinião de Hobsbawm, as razões para a emancipação dos 

servos em 1861 não foram exclusivamente de ordem econômica e nem mesmo 

estavam ligadas diretamente à insatisfação camponesa, mas se relacionavam 

intimamente ao medo aristocrático de que uma revolução social não-camponesa 
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265 Ibid., p. 31.  
266 Ibid., p. 199. 
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conseguisse mobilizar tal descontentamento, perigo comprovado pelos inúmeros 

levantes agrários ocorridos a partir do início da segunda metade do século XIX. Em 

outras palavras, não eram tanto as rebeliões cegas dos camponeses que 

assustavam os Romanov, pois eles sabiam que estas duravam pouco e eram 

invariavelmente esmagadas; o que causava preocupações ao governo czarista era 

como evitar que o campesinato reforçasse os movimentos liberal-radicais contra a 

autoridade central, que sem esse apoio permaneceriam totalmente insignificantes.268  

Embora fosse óbvio que a abolição da servidão possibilitaria a mobilidade da 

mão-de-obra, tão necessária para o desenvolvimento industrial – bem como, traria 

uma base racional para a própria agricultura em expansão –, ela sofria tenaz 

resistência dos senhores de terra, os quais viam na servidão o fundamento da 

sociedade e o pressuposto da sua existência enquanto classe social; o que 

explicaria a inexistência de revoltas dos senhores de terra russos contra o czar, já 

que este último lhes servia de “única legitimação” diante de um campesinato que, 

embora convencido de que a terra pertencia a quem nela trabalhava, ainda 

acreditava na sua subordinação hierárquica diante dos representantes de Deus e do 

imperador.269 

 Para Hobsbawm, se o fim da servidão na Rússia tivesse sido o produto 

somente das demandas econômicas existentes, talvez seus resultados não se 

tornassem tão insatisfatórios quanto o foram, num processo muito parecido com a 

abolição da escravidão nos Estados Unidos, sendo que, mesmo estando ciente de 

que as regiões norte e sul do Império – áreas onde a servidão havia tido importância 

apenas marginal – haviam se adaptado prontamente à liquidação das relações 

servis, ele identifica grandes dificuldades nas áreas centrais do antigo sistema 

senhorial, tais como nas províncias da “terra negra”, onde, à exceção da Ucrânia, a 

agricultura capitalista se desenvolveu de modo bastante lento e amargou um grande 

atraso da expansão da sua lavoura em relação às do Sul. Para corroborar com estes 

argumentos, além de constatar a permanência das dívidas de trabalho até o término 

da década de 1880, Hobsbawm nos informa que o aumento médio de acres aráveis 

na zona de “terra negra” entre as décadas de 1860 e 1880 foi de cerca de 60%, 

sendo que enquanto dobraram na Ucrânia, no baixo Volga, no Cáucaso e na 
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Criméia, elas não chegaram a 25% em Kursk, Ryazan, Orel e Voronezh no período 

1860-1913.270  

Com o objetivo de explicar os motivos pelos quais os benefícios econômicos 

da emancipação da servidão na Rússia foram tão discutíveis, ele – após acenar para 

o fato de que lá “os interesses da classe proprietária de terras eram, evidentemente, 

cuidadosamente considerados e salvaguardados” –, lança mão da tese do “caminho 

prussiano” de desenvolvimento da agricultura capitalista271 para afirmar que:  

 

Onde o campesinato permaneceu “pré-comercial”, como em grande parte da Rússia 

e entre os escravos emancipados das Américas, que retornaram à agricultura de 

subsistência camponesa, a fazenda manteve essa vantagem; mas onde faltavam as 

antigas vantagens do trabalho escravo e servil, a fazenda sentia agora mais 

dificuldade em obter trabalhadores, salvo quando os antigos escravos ou servos 

fossem desprovidos de terra ou a possuíssem em tão pouca quantidade que eram 

obrigados a se transformar em trabalhadores contratados – e quando não houvesse 

um trabalho mais atraente como alternativa.272 

 

Ele completa dizendo que os ex-servos russos, mesmo perdendo alguma terra 

para os senhores, permaneceram na condição de camponeses, salvos inclusive pela 

sobrevivência da velha comuna agrária (“obschina” ou “mir”) que realizava periódicas 

distribuições equitativas da terra; e que, embora a perda de terra do campesinato 

para seus ex-senhores ocorresse principalmente nas regiões onde a agricultura 

comercial estava em expansão, percebe-se que, na região central da “terra negra”, 

as perdas foram pequenas e, em alguns casos, houve até mesmo ganhos pró-

camponês.273  

Apesar de identificar o crescimento numérico de fazendeiros comerciais na 

Rússia de 1880, Hobsbawm faz a observação de que uma plena diferenciação de 

classe no interior do campesinato russo acabou sendo inibida pela própria 

persistência da vila comunal, produzindo até o resultado “paradoxal” (para o projeto 

                                                           
270 Eric HOBSBAWM, A era do capital, p. 260.  
271 Ibid., p. 261. Esta denominação foi utilizada por Lenin para melhor identificar sua diferenciação em 
relação ao “caminho americano”, pois, enquanto neste último as grandes fazendas eram operadas 
por proprietários-empresários capitalistas que empregavam basicamente o trabalho contratado, no 
“caminho prussiano” os fazendeiros comerciais independentes lançavam mão do trabalho contratado 
em escala muitíssimo menor. 
272 Ibid., pp. 261-2. 
273 Ibid., p. 262.  
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liberal-capitalista) de livrar os camponeses do reino da lei oficial e transformá-los em 

sujeitos ao direito costumeiro camponês274. Portanto, a emancipação da servidão de 

1861 acabou não produzindo resultados satisfatórios, do ponto de vista capitalista, 

para o “problema agrário” na Rússia, o último bastião (ao lado da Romênia) das 

relações servis na Europa Oriental, deixando como herança um campesinato 

bastante homogêneo – exceto onde estava dividido por nacionalidades diferentes –, 

descontente, potencialmente revolucionário e organizado comunalmente, abrindo 

desta forma uma nova era de agitação rural e revolução camponesa.275 

Embora concordasse com o atraso socioeconômico russo e que “toda a região 

que vai do leste da Bielorrússia e da Ucrânia até o Pacífico era igualmente distante 

da sociedade burguesa”, Hobsbawm defende a ideia de que a Rússia da “era dos 

impérios” (1875-1914) pertencia ao Ocidente, pois, além de exercer o controle de 

territórios mais avançados a oeste – Finlândia, países bálticos e partes da Polônia –, 

o governo czarista estava dedicado a industrializar o país e a manter uma postura 

colonizadora da cultura russa sobre os demais povos pertencentes ao Império.276 Ele 

observa que a Rússia continuava sendo um gigante “pesado e ineficiente, 

econômica e tecnologicamente atrasado” na passagem do século XIX para o XX, 

pois, em 1897, cerca de 80% dos 126 milhões de russos eram camponeses e o 

rendimento da produção de cereais da sua parte europeia era menor de 63 

hectolitros por hectare, muito abaixo dos índices de produtividade dos Estados 

Unidos e da Grã-Bretanha (cerca de 100 e 246 hectolitros, respectivamente); mas, 

apesar disso, a Rússia havia se transformado num dos maiores fornecedores 

mundiais de grãos, com um aumento de 160% da safra entre o início da década de 

1860 e a de 1900, quintuplicando ou sextuplicando suas exportações.277  

Em contrapartida, a mescla de capitalismo privado e de Estado – que somava 

impostos elevados, tarifas protecionistas vultosas e muita importação de capital – 

havia alcançado resultados espetaculares em termos de modernização econômica, 

duplicando suas ferrovias entre 1890 e 1904, bem como a produção de carvão, ferro 

e aço nos últimos cinco anos do século XIX. A maciça industrialização patrocinada 

                                                           
274 Eric HOBSBAWM, A era do capital, pp. 262-3. 
275 Ibid., pp. 263-4. 
276 Idem, A era dos impérios, pp. 35-7. Hobsbawm ressalta que a pequena minoria culta russa era 
também um dos motivos de orgulho da civilização ocidental do século XIX, graças à fama 
internacional de Fiodor Dostoievsky, Leon Tolstoi, Anton Tchekhov e Piotr Tchaikovsky entre outros. 
277 Ibid., pp. 404-5.  
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pelo Estado ao longo da década de 1890, assim como as transformações que 

aconteciam no meio rural, também criou novos focos de desestabilização social por 

meio do aparecimento de um proletariado industrial concentrado em grandes e 

poucos complexos fabris e da intensificação das tensões nacionais, ao desenvolver 

algumas regiões periféricas do Império, caso da Polônia, da Ucrânia e do Azerbaijão; 

este último devido às suas grandes reservas petrolíferas.278 

Quanto aos aspectos políticos da Rússia czarista, Hobsbawm nos chama a 

atenção inicialmente para a sua postura antifrancesa no período 1789-1815 que, 

diferentemente da Inglaterra, foi intermitente, passando à guerra declarada somente 

em 1795-1800, 1805-7 e 1812.279 Destaca também que, mesmo sendo 

sistematicamente derrotado nas batalhas de Austerlitz (1805), Eylal e Friedland 

(ambas em 1807), o Império Russo conseguiu se manter intacto enquanto potência 

militar, ao contrário do que havia ocorrido com a Áustria e a Prússia. Em suas 

palavras: 

 

Após a batalha de Trafalgar (1805), qualquer chance não apenas de invadir a Grã-

Bretanha pelo Canal da Mancha, como também de manter contatos ultramarinos, 

desapareceu. O único modo que parecia haver para derrotar a Grã-Bretanha era a 

pressão econômica, e isto Napoleão tentou exercer eficazmente através do Sistema 

Continental (1806). As dificuldades de impor este bloqueio de maneira eficiente 

minaram a estabilidade do Tratado de Tilsit [1807] e levaram ao rompimento com a 

Rússia, que foi o ponto decisivo da sorte de Napoleão. A Rússia foi invadida e 

Moscou ocupada. Se o czar [Alexandre I] tivesse feito a paz, como a maioria dos 

inimigos de Napoleão tinha feito sob circunstâncias semelhantes, o jogo teria 

terminado. Mas o czar não estabeleceu a paz, e Napoleão se viu diante da opção 

entre uma guerra interminável, sem perspectiva clara de vitória, ou a retirada. Ambas 

eram igualmente desastrosas. Os métodos do exército francês, como vimos, 

implicavam rápidas campanhas em áreas suficientemente ricas e densamente 

povoadas para que ele pudesse retirar sua manutenção da terra. Mas o que 

funcionou na Lombardia e na Renânia, onde estes processos tinham sido 

desenvolvidos pela primeira vez, e ainda era viável na Europa Central, fracassou 

totalmente nos amplos, pobres e vazios espaços da Polônia e da Rússia. Napoleão 

foi derrotado não tanto pelo inverno russo quanto por seu fracasso em manter o 
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279 Idem, A era das revoluções, p. 102. 
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Grande Exército com um suprimento adequado. A retirada de Moscou destruiu o 

Exército. De 610 mil homens que tinham, num ou noutro momento, atravessado a 

fronteira russa, 100 mil retornaram aproximadamente.280  

 

Segundo Hobsbawm, a Rússia emergira das Guerras Napoleônicas (1799-

1815) como uma das cinco grandes potências mundiais – juntamente com a 

Inglaterra, a França, a Áustria e a Prússia –, sendo que o início do declínio do 

Império Turco-Otomano tanto aguçou suas ambições no Mediterrâneo Oriental, no 

Oriente Médio e nas proximidades das posses britânicas na Índia que, ao conflitar 

com os interesses anglo-franceses nestas regiões, criou a chamada “Questão 

Oriental” ou “Questão do Leste”: uma série de conflitos diplomáticos e fonte 

permanente de crises que acabou desembocando na Guerra da Criméia (1854-6), a 

única oportunidade em que mais de duas grandes potências se enfrentaram 

militarmente entre 1815 e 1914.281 Fora isto, ele descreve um Império Russo 

aparentemente satisfeito com as decisões tomadas no Congresso de Viena (1814-

5), que o agraciou com as anexações da Finlândia, da Bessarábia e da maior parte 

da Polônia, somadas ao exercício de uma hegemonia remota (mas não ineficaz) 

sobre todos os principados a leste da França. De fato, seu principal interesse estaria 

em evitar uma nova revolução social, o que se tornou evidente na iniciativa de 

Alexandre I em patrocinar uma “Santa Aliança” com a Prússia e com a Áustria, 

deixando, porém, a Inglaterra de fora.282 Portanto, Hobsbawm destaca que, nos 

quarenta anos que separaram as Guerras Napoleônicas da Guerra da Criméia, a 

Rússia, mesmo não estando totalmente saciada, tinha ambições territoriais bastante 

limitadas,283 e, embora sua reputação de expansionista fosse muito grande – pelo 

menos entre os britânicos –, suas conquistas neste período foram bem modestas, 

com apenas a aquisição de algumas faixas da estepe de Kirghiz, a leste dos Urais, e 

nas áreas montanhosas da região do Cáucaso.284  

Hobsbawm não deixa também de observar que na Rússia czarista, assim 

como em toda a Europa Oriental do século XIX, não era possível se fazer uma clara 
                                                           

280 Eric HOBSBAWM, A era das revoluções, p. 105. 
281 Ibid., p. 118. Hobsbawm destaca o caráter de carnificina adquirido por esta guerra que colocou a 
Rússia contra a Inglaterra, a França e a Turquia. Em suas estimativas, ele aponta para mais de 600 
mil mortos, sendo que pelo menos 500 mil pereceram por doenças: 22% das tropas britânicas, 30% 
das francesas e 50% das russas [A era do capital, p. 116]. 
282 Ibid., p. 120.  
283 Ibid., p. 124. 
284 Ibid., p. 126. 
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distinção entre a presença religiosa na política e o nacionalismo de Estado, 

principalmente porque o próprio czar “não era apenas o chefe da Igreja Ortodoxa, 

mas mobilizava a ortodoxia contra a revolução”.285 Em Nações e nacionalismo desde 

1780, sua obra específica sobre a história do nacionalismo, ele identifica mais 

precisamente as raízes “protonacionais” – sentimentos de vínculo coletivo pré-

existentes na população – do conceito de “Sagrada Rússia”, num processo que 

remonta ao século XV, mas que ganha força somente a partir do século XVII, 

quando consegue combinar em definitivo a fé ortodoxa, o Estado e a figura do czar, 

o que é facilitado pelo fato deste último ser simultaneamente o chefe da Igreja e do 

Estado.286 Tal situação ficara mais complicada a partir da década de 1880, quando, 

diante de prementes agitações revolucionárias, Alexandre III passou a dar ouvidos 

às sugestões feitas inutilmente em 1830 por seu avô Nicolau I: não basear seu 

governo apenas nos princípios tradicionais da autocracia e da ortodoxia, mas aplicar 

também a política da nacionalidade apelando aos “russos como russos”.287 

 Mesmo não considerando necessariamente ineficaz o patriotismo puramente 

baseado no Estado, citando o exemplo da duradoura lealdade finlandesa ao Império 

Russo durante o século XIX,288 Hobsbawm admite que a tentativa do Estado russo 

em impor um patriotismo nacional por meio do monopólio da língua russa na 

educação (a chamada política de russificação) apenas ajudou a intensificar as 

tensões nacionais e sociais já existentes.289 Para ele, a combinação entre os 

descontentamentos sociais e nacionais no interior do Império fica nitidamente 

explicitada no fato dos novos movimentos sociais das minorias terem se 

transformado em partidos nacionais, sendo que a posterior ascensão do georgeano 

Stalin ao posto de dirigente da Rússia pós-revolucionária seria menos acidental do 

que o caso do corso Bonaparte à frente da França pós-1789.290 E acrescenta: 

 

O fato de a inquietação social e política ser crescente e perigosa ficou óbvio para o 

governo do czar, embora a inquietação camponesa viesse a continuar por algumas 

décadas após a emancipação. O czarismo não desencorajou, até às vezes 

encorajou, o antissemitismo de massa, que desfrutava de enorme apoio popular, 
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286 Idem, Nações e nacionalismo desde 1780, pp. 63-7. 
287 Idem, A era dos impérios, p. 213.  
288 Idem, Nações e nacionalismo desde 1780, p. 107.  
289 Idem, A era dos impérios, pp. 214 e 407.  
290 Ibid., p. 407. 
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como a vaga de pogroms de 1881 revelou, embora esse apoio fosse menor na 

Grande Rússia que na Ucrânia e nas regiões bálticas, onde estava concentrado o 

grosso da população judaica. Os judeus, cada vez mais maltratados e discriminados, 

eram cada vez mais atraídos pelos movimentos revolucionários.291  

 

Aos olhos de Hobsbawm, os resultados diplomáticos da Guerra da Criméia 

foram temporários ou insignificantes, excetuando-se a independência da Romênia 

em relação aos turcos, bem ao contrário dos seus resultados a longo prazo, com 

destaque para o abalo da autocracia czarista, que se viu obrigada a emancipar seus 

servos em 1861 e a assistir a emergência do movimento revolucionário russo no final 

desta mesma década.292 Mas não foi somente por intermédio dos conflitos 

imperialistas em sua fronteira ocidental – conflitos estes que retomariam fôlego às 

vésperas da Primeira Guerra Mundial – que o Império Russo começou a 

desmoronar, e sim por meio das suas aventuras expansionistas no Extremo Oriente, 

pois, após aumentar a sua presença na região com a proposital construção da 

ferrovia transiberiana, a Rússia acabou entrando em choque direto com as 

pretensões japonesas sobre o território chinês, mais precisamente sobre a 

Mandchúria. Uma rápida e humilhante derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1904-

5, mesmo tendo conseguido matar 84 mil e ferir 143 mil japoneses, expôs toda a 

fragilidade do regime czarista, não lhe dando tempo sequer para se recompor diante 

da chegada da revolução social.293  

Em uma análise mais geral, Hobsbawm coloca a Rússia no conjunto de 

impérios obsoletos do final do século XIX, ao lado da Áustria-Hungria, China, Pérsia 

e Turquia, sendo que um dos seus atrasos mais gritantes estava no fato de, ao 

contrário da maioria dos países desenvolvidos europeus, ainda não ser ao menos 

uma monarquia constitucional.294 Para ele, definitivamente, a chamada “Belle 

Époque” (1880-1914) não fora uma era de prosperidade e estabilidade para o 

Império Russo – assim como não o foi também para o Império Turco-Otomano e 

para o Austro-Húngaro –, sendo que a própria Primeira Guerra Mundial acabou 

                                                           
291 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, pp. 409-10. 
292 Idem, A era do capital, p. 117. 
293 Idem, A era dos impérios, p. 410. 
294 Ibid., pp. 42-3.  
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demonstrando a inexistência de soluções viáveis para os seus problemas 

internos.295  

Embora confesse não conseguir enxergar muitas semelhanças entre os reinos 

dos Romanov e dos Habsburgo – a não ser o mesmo tipo de estrutura política 

ultrapassada e a reivindicação comum dos seus monarcas pelo título de “César” 

(czar e kaiser) –, Hobsbawm aponta a coincidência de serem impérios multinacionais 

europeus, potências mundiais relativamente recentes, estarem parcialmente 

integrados ao mundo economicamente avançado e totalmente incorporados ao 

sistema político da Europa.296 Em suma, ele classifica a Rússia czarista como um 

Estado que, além de atrasado e ineficiente, era ainda dirigido por uma autocracia 

burocrática, sistema este considerado pré-histórico pelos próprios padrões europeus 

no final do século XIX;297 e ainda observa que, a partir da década de 1870, até os 

liberais começaram a apoiar a ideia de uma revolução na Rússia diante dos sinais 

de fraqueza do regime e do surgimento de um movimento revolucionário formado 

majoritariamente pela intelligentsia, isto é, os setores instruídos da sociedade russa, 

compostos pelos jovens filhos e filhas da nobreza, da burguesia e dos estamentos 

médios, inclusive por uma grande proporção dos secularmente discriminados e 

maltratados judeus.298 

 

1.5. A intelligentsia revolucionária: populismo e m arxismo na Rússia 

 

Se seguirmos o raciocínio de Hobsbawm, veremos que foi a partir das 

décadas de 1860 e 1870 que a Rússia deixou de ser o baluarte da contrarrevolução 

europeia, para ir se transformando aos poucos em uma das grandes esperanças na 

deflagração da revolução mundial. Nesta época, segundo ele, Marx e Engels já 

estavam completamente desiludidos com a possibilidade de que a revolução 

nascesse originalmente em solo europeu, pois a França estava dominada pelo 

reacionarismo após o massacre da Comuna de Paris, o poderoso movimento 

operário britânico se encontrava entregue às práticas reformistas e a social-

democracia alemã ainda dava seus primeiros passos. Diante deste quadro, Marx 

teria começado a ver um potencial e perspectivas revolucionárias no mundo colonial, 
                                                           

295 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, p. 384.  
296 Ibid., p. 386. 
297 Ibid., p. 404. 
298 Ibid., pp. 407-8. 



 

 

96 

nos Estados Unidos e especialmente no Império Russo.299 Ele insiste que, dentre 

estas três possibilidades, a de uma revolução na Rússia era a mais ambiciosa de 

todas, pois, como os dois fundadores do marxismo deixaram bem claro no prefácio 

de uma nova edição russa (a de 1882) do Manifesto comunista, uma revolução em 

solo russo estaria destinada a “dar o sinal para uma revolução proletária no 

Ocidente, de tal forma que ambas se complementariam”.300  

Para melhor compreender o processo revolucionário russo, Hobsbawm dedica 

grande atenção ao movimento populista – os chamados “narodiniks” – que, como 

vimos anteriormente, é considerado por ele o ancestral do bolchevismo e o 

verdadeiro elo de ligação entre a tradição revolucionária francesa e o Outubro de 

1917. Depois da Guerra da Criméia, uma revolução que derrubasse o regime 

czarista passou do status de “apenas desejável” para tornar-se “provável”, diante da 

revelação de suas fraquezas políticas e econômicas não solucionadas pelas 

reformas administrativas e jurídicas promovidas no reinado de Alexandre II.301 

 Hobsbawm destaca o papel fundamental desempenhado no interior do 

movimento revolucionário russo pela intelligentsia, a única camada social – diante da 

fraqueza da burguesia e, ainda naquele momento, do novo proletariado industrial – 

que havia adquirido uma consciência própria e a capacidade de desenvolver uma 

agitação política na década de 1860; apesar da, e talvez mesmo devido a, sua 

exiguidade.302 Para ele, a intelligentsia russa se distinguia em dois aspectos das 

demais camadas de intelectuais:  

 

(...) o reconhecimento enquanto grupo social especial e um radicalismo político 

orientado mais socialmente que nacionalmente. A primeira distinguia-os dos 

intelectuais ocidentais, que eram rapidamente absorvidos na classe média 

predominante e na ideologia liberal ou democrática vigente. Excetuando-se a boêmia 

literária e artística... que era uma subcultura aceita ou pelo menos tolerada, não 

                                                           
299  Eric HOBSBAWM, A era do capital, p. 169.  
300 Ibid., pp. 223-4 e Aspectos políticos da transição do capitalismo ao socialismo, in História do 
marxismo, v. 1, p. 334. 
301 Ibid., pp. 230-1. 
302 Ibid., p. 231. Segundo Hobsbawm, em 1897 os “instruídos” não ultrapassavam 100 mil homens e 6 
mil mulheres em toda a Rússia, número pequeno que aumentava rapidamente, pois enquanto na 
Moscou de 1840 só havia cerca de 1200 deles, em 1882 já contava com 5 mil professores, 2 mil 
doutores, 500 advogados e 1500 artistas. Anteriormente ele já havia apontado para a existência de 
20 mil alunos secundaristas em 1850, quando a população russa era de 68 milhões de habitantes, 
bem como para o crescimento de estudantes universitários de 1700, em 1825, para 4600, em 1848 [A 
era das revoluções, p. 154]. 
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havia nenhum grupo significativo de dissidentes, e a boêmia dissidente era política 

apenas marginalmente. Mesmo as universidades, tão revolucionárias em 1848, 

tornaram-se politicamente conformistas. Por que deveriam ser diferentes os 

intelectuais na era do triunfo burguês? A segunda característica distintiva era a 

diferença em relação aos intelectuais dos povos emergentes europeus, cujas 

energias políticas estavam ligadas quase que exclusivamente ao nacionalismo, isto 

é, à luta para a construção de uma sociedade liberal burguesa própria, na qual 

pudessem ser integrados.303 

  

Os motivos apresentados por Hobsbawm para estas especificidades dos 

intelectuais russos estariam no fato da Rússia não ser uma sociedade burguesa “de 

forma patente”, à baixa tolerância do regime czarista até ao mais moderado dos 

liberalismos e devido ao nacionalismo russo – o mito da “Santa Rússia” e o pan-

eslavismo – estar monopolizado nas mãos do czar e da reacionária Igreja 

Ortodoxa.304  

O populismo teria sido então, segundo Hobsbawm, a forma encontrada pela 

intelligentsia russa para lidar com a contradição de serem modernizadores, isto é, 

“ocidentalizantes”, num momento em que o liberalismo ocidental e o capitalismo não 

ofereciam um modelo viável para uma Rússia que ainda só dispunha do 

campesinato como força de massa potencialmente revolucionária.305 Para eles, a 

Rússia do futuro seria socialista e não capitalista, mas um socialismo não baseado 

no desenvolvimento industrial do Ocidente, e sim no modelo da vila comunal, sendo 

que alguns dos seus líderes da década de 1870, com destaque para a carta de Vera 

Zassulitch, chegaram a perguntar diretamente a Marx sobre o que ele pensava a 

respeito; dele receberam como resposta um hesitante “talvez”, mas dos marxistas 

russos, que surgiram das próprias ruínas do populismo e após um período de rápido 

progresso industrial, ouviram um estrondoso “não”, pois estes últimos eram 

“ocidentalizantes puros” e argumentavam que a Rússia seguiria os mesmos passos 

do Ocidente, gerando assim uma burguesia e um proletariado fortes.306  

                                                           
303 Eric HOBSBAWM, A era do capital, pp. 231-2.  
304 Ibid., pp. 232. 
305 Ibid., pp. 232-3.  
306 Ibid., p. 233. Para Hobsbawm, somente após a Revolução de 1905 é que alguns marxistas – como 
Lenin e Trotsky – perceberão a irrealidade desta perspectiva, pois a burguesia russa se mostrará 
muito fraca para dirigir a revolução democrático-burguesa, deixando para o proletariado, aliado aos 
camponeses, a tarefa de derrubar simultaneamente o czarismo e o capitalismo. 
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Hobsbawm também observa que inicialmente o populismo russo havia 

oscilado entre um terrorismo de pequenos grupos, influenciados por Bakunin e 

Sergei Netchaev – “o jovem advogado de crença quase patológica no terror e na 

violência” – e os defensores de uma educação política do “povo”, apontando para o 

predomínio da organização conspiratória secreta, centralizada e disciplinada de 

tradição “jacobino-blanquista” que antecipava assim os bolcheviques; muito embora 

ele os considerasse bem mais próximos de Lenin que de Buonarroti. Outro aspecto 

ressaltado por ele dizia respeito à forte presença entre os seus quadros de 

estudantes universitários provenientes das camadas sociais mais pobres, em 

substituição ao tradicional predomínio dos “filhos da nobreza” nos movimentos 

rebeldes anteriores. Esta afirmação poderia ser perfeitamente comprovada por um 

levantamento que apontava que, das 924 pessoas presas ou exiladas entre 1873 e 

1877, somente 279 eram de famílias nobres, com as restantes originárias 

socialmente de funcionários públicos (117), comerciantes (33), judeus (68), 

pequenos burgueses urbanos (92), camponeses (138) e sacerdotes (197); com 

destaque para o grande número de mulheres: 15% dos 1600 propagandistas presos 

no mesmo período.307 

Para Hobsbawm, a importância política do movimento populista russo não 

residia nas suas realizações ou no poder de mobilização, pois ambos foram 

praticamente nulos: não passaram de alguns milhares de militantes abnegados, 

fracassaram totalmente em sua “ida ao povo” diante da desconfiança dos 

camponeses, e o seu principal ato terrorista – o assassinato do czar Alexandre II 

(1881) – acabou por decretar o seu fim.308 Na verdade, a relevância dos narodiniks 

estaria no fato de terem marcado o início de uma agitação revolucionária que, mais 

que ter transformado “um dos pilares do reacionarismo mundial num gigante com 

pés de barro”, conseguiu 50 anos depois derrubar o czarismo e implantar o primeiro 

regime socialista da história; e ele considera um verdadeiro mistério a coincidência 

ocorrida entre o populismo russo e “uma das mais brilhantes e impressionantes 

explosões de criação cultural e intelectual da história do mundo”, pois geralmente os 

países atrasados que buscaram se modernizar não passaram de meros copiadores, 

enquanto que a esquerda russa provara estar apta a não só assimilar o pensamento 
                                                           

307 Eric HOBSBAWM, A era do capital, p. 234.  
308 Ibid., pp. 234-5. Ainda em 1887, Aleksandr Ulyanov – o irmão mais velho de Lenin – foi enforcado 
juntamente com outros quatro jovens populistas pela tentativa fracassada de assassinar o czar 
Alexandre III. 
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social dos países mais avançados, mas a adaptá-lo imediatamente à sua 

realidade.309  

Por fim, Hobsbawm dá uma importância muito grande ao fato dos narodiniks 

terem sido “o primeiro público intelectual de Marx”, numa época em que o próprio 

não era levado a sério fora do movimento socialista e ainda tinha uma influência 

apenas superficial na própria Alemanha. Para ilustrar tal afirmação, ele nos relata 

que os estudantes da Universidade de Kazan – onde Lenin estudou Direito e foi 

expulso – liam O capital antes mesmo de o livro ter sido traduzido para a língua 

russa, sendo que, enquanto as mil cópias da sua primeira edição alemã (1867) 

haviam levado cinco anos para serem totalmente vendidas, as primeiras mil cópias 

da edição russa (1872) esgotaram-se em menos de dois meses.310 

Um dos grandes debates que marcaram a sociedade russa naquele período, 

na visão de Hobsbawm, foi sem dúvida a questão agrária e o que fazer com o 

descontentamento de quase cem milhões de camponeses, principalmente após o 

problema da fome que se abateu sobre o interior do país em 1891. Este assunto 

envolvia de forma direta a resposta a o que fazer com as comunidades coletivas 

camponesas, que eram instituições oficialmente reconhecidas e que haviam sido 

fortalecidas com a libertação dos servos, por serem vistas pelos burocratas czaristas 

“como um inestimável bastião da lealdade tradicional contra os revolucionários 

sociais”; muito embora alguns membros do governo, adeptos do liberalismo 

econômico, pressionassem para que tais organismos fossem eliminados e suas 

terras transformadas em propriedade privada.311 Ele narra assim este dilema: 

 

Mas continuariam os camponeses revolucionários? A reação do governo do czar a 

1905, através do competente e decidido ministro [Piotr] Stolypin, criaria uma massa 

substancial de camponeses conservadores, incrementando ao mesmo tempo a 

produtividade agrícola por meio de um mergulho entusiástico no equivalente russo 

do “cerceamento de terras” britânico. A comuna camponesa foi sistematicamente 

dividida em lotes privados em benefício de uma classe de camponeses prósperos 

                                                           
309 Eric HOBSBAWM, A era do capital, p. 235. Entre os principais intelectuais populistas russos, 
Hobsbawm destaca Nikolai Tchernyshevsky, Vissarion Belinsky, Nikolai Dobrolyubov e Aleksandr 
Herzen em nível nacional; e Pavel Vinogradov, Ivan Lutchisky e Nikolai Kareev, que alcançaram uma 
boa reputação nos países ocidentais ao influenciarem os estudos sociológicos, antropológicos e 
historiográficos na Inglaterra e na França. 
310 Ibid., pp. 235-6 e 365.  
311 Idem, A era dos impérios, p. 405.  
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com mentalidade empresarial, os Kulaks. Se Stolypin ganhasse sua aposta nos 

“fortes e sérios”, a polarização social entre os ricos do povoado, de um lado, e os 

sem-terra, de outro, a diferenciação das classes rurais anunciada por Lenin 

realmente teria ocorrido; mas, diante do panorama real, ele reconheceu, com seu 

habitual tino político certeiro, que ela não seria positiva para a revolução. Se a 

legislação de Stolypin poderia ou não ter dado os resultados políticos esperados a 

longo prazo, não podemos saber. Ela foi implementada de maneira bastante ampla 

nas províncias do sul, onde a comercialização estava mais enraizada, notadamente 

na Ucrânia, e muito menos nas outras regiões. Entretanto, já que o próprio Stolypin 

foi afastado do governo do czar em 1911 e assassinado pouco depois, e já que, em 

1906, o próprio império teria só mais oito anos de paz, a indagação é acadêmica.312 

  

O fato dos revolucionários também estarem divididos diante desta questão não 

escapa à análise de Hobsbawm. De um lado, os populistas, que apostavam na 

possibilidade – contando com um “apoio instável e hesitante do próprio Marx” – de 

que a comuna camponesa pudesse vir a ser a base do socialismo na Rússia, 

saltando desta maneira sobre a fase capitalista da economia.313 De outro lado, os 

marxistas russos, liderados inicialmente por Plekhanov – a quem Hobsbawm não se 

cansa de apontar em várias oportunidades como “o pai do marxismo russo”314 –, que 

se opunham a este projeto, argumentando que as comunas estavam em um franco 

processo de desintegração diante do próprio desenvolvimento do capitalismo, 

fenômeno este que estava causando a divisão do campesinato em duas classes 

sociais antagônicas: burguesia e proletariado rurais.315  

Mesmo assegurando a importância dada pelos dois lados do debate às 

comunas camponesas, que detinham cerca de 80% da terra nas 50 províncias da 

parte europeia da Rússia, Hobsbawm deixa bastante clara a sua adesão à tese da 

desintegração comunal – ao menos na região sul da Rússia, já que no norte e no 

centro elas permaneciam inabaladas –, embora admita que este processo tenha 

ocorrido de forma bem mais lenta do que pretendiam os marxistas russos, e que 

                                                           
312 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, pp. 413-4. 
313 Ibid., pp. 405-6. 
314 Ibid., p. 318; Era dos extremos, p. 481; Ecos da Marselhesa, p. 63; e O diálogo sobre o marxismo, 
in Revolucionários, p. 118. 
315 Ibid., p. 406.  
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este fato até tenha ajudado a própria revolução, por não ter comprometido a união 

de “todos” os camponeses contra a nobreza e o Estado czarista.316  

Com a destruição e dispersão dos populistas após 1881, Hobsbawm nos 

chama a atenção para o fato de que os mesmos renasceriam nos primeiros anos do 

século XX, com a criação do Partido Social Revolucionário – os “SRs” – que, ao 

encontrar um campesinato melhor preparado para escutá-los, tornaram-se o 

principal partido rural de esquerda. Ele também cita o ressurgimento de sua ala 

terrorista, encabeçada pelo agente infiltrado Evgeny (Evno) Azef, que teria ao 

mesmo tempo participado de vários assassinatos políticos e entregue muitos dos 

seus camaradas para satisfazer tanto os revolucionários, quanto a polícia secreta 

czarista (Okhrana).317  

Por outro lado, Hobsbawm não se surpreende ao constatar que os 

movimentos que nasceram e cresceram sob os escombros do populismo fossem 

todos de orientação marxista, mesmo que só conseguissem se organizar em um 

Partido Operário Social Democrata Russo (POSDR) no final da última década do 

século XIX. Esta espetacular aceitação das ideias de Marx teria ocorrido devido à 

inviabilidade das propostas progressistas ocidentais frutificarem na Rússia czarista, 

fazendo com que até os liberais russos se tornassem marxistas, já que somente este 

pensamento previa uma fase de desenvolvimento capitalista para o país, mesmo 

que seguida de sua derrubada por uma futura revolução proletária.318 Em mais uma 

de suas contribuições à História do marxismo, ele já havia anotado o precoce 

enraizamento do marxismo na Rússia, que se constituiu simultaneamente em uma 

alternativa ao anticapitalismo revolucionário dos populistas e – ao justificar a missão 

histórica do capitalismo – em uma base para os chamados “marxistas legais”: um 

grupo de economistas acadêmicos formado por Piotr Struve, Sergei Bulgakov e 

Mikhail Tugan-Baranovsky, entre outros que, ao aceitar a terminologia e o método de 

análise econômica marxista, ressaltou as realizações históricas positivas do 

                                                           
316 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, p. 406. 
317 Ibid., p. 408. Foi também de dentro das fileiras dos SRs que surgiu Nikolai Kondratiev, o 
economista russo muitas vezes citado por Hobsbawm por ter observado um padrão de 
desenvolvimento econômico existente desde o fim do século XVIII, baseado em ciclos de expansão 
que duram entre 50 ou 60 anos, batizados mundialmente como “ondas de Kondratiev”. Apesar de ser 
um tema controverso no interior da esquerda, Hobsbawm adota declaradamente tal teoria em suas 
análises econômicas da história dos séculos XIX e XX [O novo século, p. 10]. Kondratiev foi ministro 
do Governo Provisório de Aleksandr Kerensky, contribuiu nos debates e implantação da NEP pelas 
autoridades soviéticas nos anos 1920 e morreu fuzilado em 1938, vítima da repressão stalinista. 
318 Ibid., pp. 408-9.  
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capitalismo e abandonou qualquer perspectiva de derrubá-lo. Na verdade, para 

Hobsbawm, apesar de suas posições divergentes, tanto os populistas quanto os 

marxistas e “marxistas legais” russos partilhavam da mesma análise fundamental do 

capitalismo através da leitura das obras de Marx.319  

Diante do costume geral de se acompanhar somente a trajetória dos 

bolcheviques, o agrupamento que prevaleceu dentre os demais revolucionários 

marxistas russos, Hobsbawm procura nos advertir de três coisas: 

 

Os bolcheviques eram apenas uma entre várias tendências dentro ou próximo da 

social-democracia russa (por sua vez diferente de outros partidos socialistas de base 

nacional do império). De fato, eles só se transformaram em partido autônomo em 

1912, quando quase certamente se tornaram a força majoritária da classe 

trabalhadora organizada. Em terceiro lugar, para os socialistas estrangeiros, como 

provavelmente para a massa dos trabalhadores russos, as distinções entre 

diferentes tipos de socialistas ou eram incompreensíveis ou pareciam secundárias, 

todos sendo igualmente merecedores de apoio e solidariedade como inimigos do 

czarismo. A principal diferença entre os bolcheviques e os outros era que os 

camaradas de Lenin eram mais bem-organizados, mais eficientes e mais 

confiáveis.320  

 

Ainda dentro desta tentativa de relativizar a importância dos bolcheviques no 

interior do movimento revolucionário russo, Hobsbawm já havia defendido 

anteriormente a tese de que o POSDR só se dividiu organicamente às vésperas da 

Primeira Guerra Mundial, considerando um erro a crença de que estes e os 

mencheviques estavam totalmente separados desde o II Congresso de 1903.321  

Na realidade, Hobsbawm não escreveu nada muito específico sobre o Partido 

Bolchevique, muito embora nunca tenha escondido a sua aversão pessoal à 

Pequena história do PCUS de Stalin.322 Suas impressões a respeito nos parecem 

bastante influenciadas pela trajetória posterior dos partidos que formaram o 

movimento comunista internacional; o que o faz classificar o “novo tipo de partido” de 

Lenin como uma das grandes inovações sociais criadas no século XX, comparando-

                                                           
319 Eric HOBSBAWM, A cultura européia e o marxismo entre o século XIX e XX, in História do 
marxismo, v. 2, pp. 83-4.  
320 Idem, A era dos impérios, p. 409.  
321 Idem, O diálogo sobre o marxismo, in Revolucionários, p. 116. 
322 Idem, Tempos interessantes, p. 216.  
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o à invenção das ordens monásticas cristãs da Idade Média.323 Segundo ele, o 

chamado “partido de vanguarda” conseguiu fornecer uma eficácia desproporcional 

às pequenas organizações por contar com extraordinária dedicação e sacrifício de 

seus membros, o que lhes garantiu um grau de disciplina e uma coesão bem maior 

que a dos próprios militares; e chega a afirmar categoricamente que a principal 

contribuição de Lenin para mudar o mundo não teria sido a sua doutrina, mas a sua 

proposta de organização partidária.324  

Mesmo reconhecendo que o modelo leninista de um partido formado por 

revolucionários profissionais era potencialmente autoritário, como já havia sido 

denunciado desde o início por muitos outros marxistas russos, Hobsbawm afirma 

que o Partido Bolchevique anterior à Revolução Russa se comportava mais como 

uma sociedade de debates do que como um estado-maior militar,325 sendo que tanto 

a ortodoxia quanto a intolerância só teriam sido incorporadas pelo bolchevismo por 

motivos pragmáticos e não como valores em si.326 Na busca de isentar parcialmente 

Lenin deste processo, ele nos lembrar que o maior líder da Revolução Russa 

sempre – antes e depois do Outubro de 1917 – se valeu da argumentação e não de 

sua autoridade dentro do partido, o que autoriza o nosso historiador a conjecturar 

que, se tivesse sobrevivido a 1924, Lenin não teria tolerado a “versão secular de 

religião de Estado universal e compulsória que se desenvolveu após sua morte”.327 

 

1.6.  As revoluções russas: 1905 e 1917  

 

Hobsbawm nos recorda que, a partir da segunda metade do século XIX, a 

necessidade de uma revolução na Rússia não era questionada na Europa nem 

mesmo pelos liberais moderados, diante de um regime totalmente anacrônico que só 

se mantinha devido à ausência de uma classe média suficientemente forte e da 

“lealdade ou passividade” tradicional do campesinato, embora estivessem 

insatisfeitos. Mais precisamente, desde a década de 1840 tinha-se a certeza de que 

uma revolta camponesa, caso fosse capitaneada pela esquerda, se transformaria em 

uma revolução social capaz de derrubar o czarismo, diferentemente dos grandes 

                                                           
323 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 81-2.  
324 Ibid., pp. 82 e 451. 
325 Ibid., pp. 376-7.  
326 Ibid., p. 378. 
327 Ibid., p. 379. 
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levantes ocorridos nos séculos XVII (1670-1) e XVIII (1773-4) – liderados 

respectivamente pelos cossacos Stepan (Stenka) Razin e Emelyan Pugatchev –, 

que tanto assustaram os governantes e as classes dominantes da Rússia.328  

Mas, como já vimos, as perspectivas de uma revolução russa se reforçaram 

bastante a partir dos anos 1860, e principalmente na década seguinte, quando 

ficaram muito evidentes as fraquezas internas e externas do regime autocrático, 

concomitantemente ao surgimento do movimento revolucionário promovido pela 

intelligentsia populista.329 Hobsbawm discorda frontalmente dos historiadores que 

acreditam que a Rússia, a economia que mais rapidamente se desenvolveu no final 

do século XIX, evoluiria no sentido de uma sociedade liberal, caso sua prosperidade 

não tivesse sido interrompida pela guerra e pela revolução social; rebatendo esta 

linha de argumentação com a afirmação de que havia uma “consciência quase 

universal”, que abarcava desde os conservadores moderados até a extrema 

esquerda, na necessidade de profundas mudanças na sociedade russa, ficando em 

aberto apenas a questão do tipo de mudança almejado.330  

Em suas palavras, tendo como pano de fundo as humilhantes derrotas do 

exército russo para os japoneses no Extremo Oriente: 

 

(...) o regime, consciente do perigo potencial que o socialismo representava, jogou 

com a legislação trabalhista, e inclusive organizou com presteza contra-sindicatos 

sob o controle da polícia no início da década de 1900, que efetivamente se 

transformaram em sindicatos de fato. Foi o massacre de uma manifestação 

organizada por eles331 que, na verdade, precipitou a revolução de 1905. Entretanto, 

a partir de 1900, o rápido aumento da inquietação social ficou cada vez mais 

evidente. Os tumultos provocados por camponeses, há muito semi-adormecidos, 

recrudesceram inegavelmente a partir de cerca de 1902, ao mesmo tempo que os 

                                                           
328  Eric HOBSBAWM, A era do capital, p. 230. 
329 Idem, A era dos impérios, pp. 407-8. 
330 Ibid., p. 404. 
331 Esta manifestação pacífica, ocorrida no dia 22 de janeiro de 1905 (9 de janeiro, segundo o 
calendário juliano) em São Petersburgo – cujo massacre passou para a história como o “Domingo 
Sangrento” –, foi liderada pelo padre Georgy Gapon e reivindicava junto a Nicolau II a implantação de 
uma legislação trabalhista e o fim do conflito russo-japonês. Custou a morte de uma centena de 
pessoas e o crescimento do descrédito popular do czar, que passou a ser chamado depois deste 
episódio de “o Sanguinário”. O padre Gapon foi desmascarado um ano depois como um agente 
policial infiltrado e assassinado na Finlândia pelo braço armado dos SRs. 



 

 

105 

trabalhadores organizaram o que veio a desembocar em greves gerais em Rostov-

sobre-o-Don, Odessa e Baku (1902-1903). 332 

  

Ainda que considere uma simplificação excessiva a afirmação de Lenin no 

sentido de que 1905 teria sido “uma revolução burguesa realizada por meios 

proletários”, Hobsbawm concorda que o recuo do governo czarista só ocorreu diante 

das greves de massa dos trabalhadores na capital e nas demais cidades industriais 

do Império Russo, que conseguiram conquistar “algo parecido a uma constituição” 

em outubro daquele ano.333 Ele também destaca o surgimento espontâneo dos 

“soviets”, inspirados nos conselhos das aldeias camponesas, especialmente a 

atuação do Soviete de São Petersburgo que, sob a presidência do jovem Trotsky, 

funcionou como um parlamento de trabalhadores com autoridade máxima na capital 

do país. No entanto, apesar do importante papel exercido pela intervenção dos 

trabalhadores, ele julga como decisiva para a quebra da resistência czarista a 

eclosão das revoltas camponesas no vale do Volga e na Ucrânia, assim como o 

esfacelamento das forças armadas – simbolizada pelo motim do encouraçado 

Potemkim – e a mobilização revolucionária das várias minorias nacionais.334 

Hobsbawm coloca em evidência que este caráter “burguês” da Revolução de 

1905 não foi muito contestado na época, pois, ao contrário da Revolução de Outubro 

de 1917, a grande maioria da classe média e dos estudantes era favorável à 

revolução; assim como os liberais e os marxistas concordavam que o objetivo maior 

dessa revolução era conseguir implantar um sistema parlamentarista que lhes 

garantisse as liberdades civis e políticas típicas das sociedades democráticas 

ocidentais. Em outras palavras, era consensual – excetuando-se os social-

revolucionários que ainda pretendiam transformar as comunas camponesas na base 

da nova sociedade – que a questão do socialismo não estava na ordem do dia na 

Rússia de 1905, principalmente devido ao seu notório atraso econômico e social.335 

Ele mesmo nos chama a atenção para o fato de que as concessões feitas por 

Nicolau II foram demasiadamente modestas no sentido de se adotar na Rússia uma 

constituição liberal-burguesa, permitindo apenas a instalação de um Parlamento – a 

Duma – que, além de eleito de forma indireta, possuía poderes muito limitados na 

                                                           
332 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, p. 410.  
333 Ibid., pp. 410-1. 
334 Ibid., p. 411. 
335 Ibid., pp. 411-2.  
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área financeira e praticamente nulos em relação ao governo. Assim mesmo, em 

1907, com o esvaziamento da agitação revolucionária, a maior parte da constituição 

acabou sendo revogada e “o czarismo tornara a se implantar”.336 

Após observar que Lenin já tinha clareza em 1905 da fragilidade numérica e 

política da burguesia liberal na Rússia – o que a incapacitava de assumir o poder no 

lugar do czarismo, assim como a empresa privada russa não era forte o bastante 

para modernizar o país sem a participação do capital estrangeiro e do Estado –, 

Hobsbawm afirma que: 

 

O que a posição de Lenin tinha de novo em relação à de seus principais rivais, os 

mencheviques, era o fato de ele reconhecer que, dada a fraqueza ou a ausência da 

burguesia, a revolução burguesa deveria, por assim dizer, ser feita sem a burguesia. 

Seria feita pela classe operária, organizada e conduzida pelo disciplinado partido de 

vanguarda de revolucionários profissionais – a notável contribuição de Lenin à 

política do século XX – com o apoio do campesinato que ansiava por terra, cujo peso 

político na Rússia era decisivo e cujo potencial revolucionário agora estava sendo 

demonstrado. Essa foi, em suas grandes linhas, a posição leninista até 1917. A ideia 

de que os próprios operários podiam, dada a ausência de uma burguesia, tomar o 

poder e passar diretamente à etapa seguinte da revolução social (“revolução 

permanente”337) de fato havia sido brevemente ventilada durante a revolução – 

quanto mais não fosse para estimular uma revolução proletária no Ocidente, sem a 

qual acreditava-se que as chances de um regime socialista sobreviver fossem 

mínimas, a longo prazo. Lenin pensou nessa possibilidade, mas continuou a rejeitá-

la como impraticável.338 

 

Para Hobsbawm, Lenin contava não somente com o crescimento da classe 

operária, mas com a continuidade do ímpeto revolucionário dos camponeses e da 

mobilização, aliança ou neutralidade das forças de libertação nacional, pois ambos 

eram importantes inimigos do czarismo. Nisto residiria a explicação para a 

insistência do líder revolucionário russo no direito de autodeterminação dos povos, 
                                                           

336 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, p. 412. 
337 Hobsbawm já havia identificado o nascimento da teoria da revolução permanente nas reflexões de 
Marx sobre a fase jacobina da Revolução Francesa e ao tratar da estratégia proletária a ser adotada 
nas futuras revoluções pós-1848 [Aspectos políticos da transição do capitalismo ao socialismo, in 
História do marxismo, v. 1, pp. 310 e 319-21] e, embora tenha omitido inicialmente a participação de 
Trotsky no ressurgimento deste debate em 1905, se redime deste erro em seus trabalhos posteriores 
[Ecos da Marselhesa, pp. 56-7 e Era dos extremos, p. 65]. 
338 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, pp. 412-3.  
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incluindo a de separação da Rússia, em contradição com a própria organização dos 

bolcheviques, que era um partido único para todo o território do Império Russo, 

mantendo um caráter a-nacional.339 Hobsbawm também constata o crescimento do 

proletariado russo devido à forte industrialização nos anos que antecederam 1914, 

bem como uma nova onda grevista a partir de 1912, resultado do massacre de 200 

operários que trabalhavam nas minas de ouro siberianas. Sua dúvida estaria na 

continuidade ou não do revolucionarismo camponês diante das reformas que 

Stolypin estava implementando no campo, porém, como já observamos, os 

resultados que esta política poderia ter alcançado tornaram-se puramente uma 

indagação acadêmica após o seu assassinato.340 

Em seu balanço da Revolução de 1905, Hobsbawm avalia que a sua derrota 

acabou não gerando uma alternativa “burguesa” ao regime czarista, embora também 

não tivesse lhe oferecido mais do que 5 ou 6 anos de tranquilidade, pois o perigo de 

uma nova revolução social retornara a partir de 1912.  Ele assinala que, apesar de 

estar convencido da proximidade de uma nova situação revolucionária às vésperas 

da Primeira Guerra Mundial, Lenin demonstrava grande preocupação com a firme 

lealdade da burocracia, da polícia e das forças armadas em torno do czar – que, 

diferentemente de 1904-5, não se encontravam desmoralizadas –, e com a 

passividade da intelligentsia que, após a derrota de 1905, parecia ter trocado o 

radicalismo político pelo irracionalismo e pela vanguarda cultural.341 Finalmente, para 

Hobsbawm, a Revolução de 1905 – mesmo sendo “incompleta e temporária” – 

ofereceu resultados dramáticos e imediatos, sobretudo em termos internacionais, 

precipitando as revoluções na Pérsia (1905) e no Império Turco-Otomano (1908), 

acelerando a proclamação da República na China (1911) e incentivando a adoção 

do sufrágio universal no Império Austro-Húngaro (1907).342  

Se lermos com atenção o último capítulo de A era dos impérios e os dois 

primeiros de Era dos extremos, poderemos concluir que, do ponto de vista de 

Hobsbawm, as “revoluções russas” foram geradas pela guerra – 1905 pela Guerra 

Russo-japonesa e 1917 pela Primeira Guerra Mundial –, e que esta noção da 

                                                           
339 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, p. 413.  
340 Ibid., pp. 413-4. 
341 Ibid., p. 414. Foi nesta época que Lenin escreveu Materialismo e empiriocriticismo (1909), uma 
obra que visava combater a influência de Aleksandr Bogdanov, um bolchevique que, inspirado nas 
ideias dos filósofos Ernst Mach e Richard Avenarius, buscava introduzir concepções idealistas no 
marxismo.  
342 Ibid., p. 415. 
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revolução social como “a filha da guerra no século XX” pode perfeitamente ser 

ampliada em nível mundial, se considerarmos que a Segunda Guerra Mundial 

também permitiu que a União Soviética se transformasse em uma superpotência, 

além de contribuir com a expansão do socialismo para o Leste-europeu e para a 

China.343 E mais: 

 

Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma 

revolução, e na verdade essa revolução certamente derrubaria o czarismo, já fora 

aceito por todo observador sensato do panorama mundial desde a década de 1870 

(...) Após 1905-6, quando o czarismo foi de fato posto de joelhos pela revolução, 

ninguém duvidava seriamente disso. Alguns historiadores, em retrospecto, dizem 

que a Rússia czarista, não fossem o acidente da Primeira Guerra Mundial e a 

Revolução Bolchevique, teria evoluído para uma florescente sociedade industrial 

liberal-capitalista, e estava a caminho disso, mas seria necessário um microscópio 

para detectar profecias desse tipo feitas antes de 1914. Na verdade, o regime 

czarista mal se recuperara da revolução de 1905 quando, indeciso e incompetente 

como sempre, se viu mais uma vez açoitado por uma onda de descontentamento 

social em rápido crescimento. Tirando a firme lealdade do exército, polícia e serviço 

público nos últimos meses antes da eclosão da guerra, o país parecia mais uma vez 

à beira de uma erupção. Na verdade, como em tantos dos países beligerantes, o 

entusiasmo e patriotismo das massas após a eclosão da guerra desarmaram a 

situação política – embora, no caso da Rússia, não por muito tempo. Em 1915, os 

problemas de governo do czar pareciam mais uma vez insuperáveis. Nada pareceu 

menos surpreendente e inesperado que a revolução de março de 1917 [fevereiro no 

calendário juliano], que derrubou a monarquia russa e foi universalmente saudada 

por toda a opinião pública ocidental, com exceção dos mais empedernidos 

reacionários tradicionalistas.344 

 

A análise dos acontecimentos revolucionários de 1917 fez com que 

Hobsbawm retomasse também o debate sobre o caráter de classe da Revolução 

Russa, momento em que até os revolucionários marxistas russos – excetuando-se 

mais uma vez os herdeiros dos “românticos” narodiniks, que insistiam em um 

socialismo originário das comunidades aldeãs – acreditavam que as condições para 

                                                           
343 Eric HOBSBAWM, A era dos impérios, p. 456 e Era dos extremos, p. 61. 
344 Idem, Era dos extremos, pp. 63-4. 
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uma transformação socialista ainda não estavam presentes na Rússia agrária e 

atrasada. Porém, acrescenta ele, assim como não estava preparada para uma 

revolução socialista, a Rússia também não estava pronta para uma revolução 

burguesa, devido principalmente ao pequeno número e à fraqueza política da sua 

classe média liberal, cujo partido político – o Partido Constitucional Democrata 

(“Kadete”) – não atingira sequer o índice de 2,5% dos deputados eleitos para a 

Assembleia Nacional Constituinte.345  

Hobsbawm parece concordar com a versão de que um regime liberal-burguês 

só seria alcançado na Rússia por intermédio de uma revolta de camponeses e 

operários que, se corretamente dirigida pelos partidos revolucionários, passaria 

rapidamente para uma fase socialista e, diante das condições socioeconômicas 

predominantes na Rússia, somente sobreviveria com a expansão da revolução 

social para regiões europeias mais desenvolvidas. E, mesmo fornecendo os créditos 

do renascimento da teoria da “revolução permanente” a Trotsky ainda na Revolução 

de 1905, ele tende a valorizar mais o papel desempenhado neste sentido por Lenin 

em 1917, apesar de admitir que o principal líder dos bolcheviques não houvesse 

esperado mais que uma Rússia democrático-burguesa em 1905.346  

Para Hobsbawm, o colapso político geral causado pela Primeira Guerra 

Mundial apontava para a possibilidade de uma revolução europeia, numa reedição 

da “Primavera dos Povos” de 1848, ao provocar a queda dos monarcas na 

Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia, Bulgária e na própria Rússia, além de espalhar 

a inquietação social pela Itália,347 mas logo ficaria claro que a Rússia havia sido 

apenas o primeiro dos regimes da Europa Centro-Oriental a desabar, fenômeno que, 

apesar de esperado, não poderia ser exatamente previsto, como comprovaria o fato 

de Lenin ter se perguntado – poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro e 

ainda em seu exílio na Suíça – se viveria para ver a revolução socialista na 

Rússia.348  

O regime czarista entrou em colapso diante de uma habitual manifestação de 

operárias em Petrogrado – novo nome dado a São Petersburgo desde o início da 

guerra –, que homenageavam o “Dia Internacional da Mulher” (8 de março no 

calendário gregoriano e 23 de fevereiro no calendário juliano), mas que desta vez 
                                                           

345 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 64.  
346 Ibid., pp. 64-5.  
347 Ibid., p. 65.  
348 Ibid., pp. 66-7. 



 

 

110 

estava combinada com um lock-out industrial na metalúrgica Putilov, o que acabou 

resultando numa greve geral e em passeatas que reivindicavam “pão” para os 

trabalhadores. Nicolau II se viu obrigado a abdicar ao trono após quatro dias de 

tumultos, em que suas tropas e os tradicionais cossacos, ao contrário do ocorrido 

em 1905, se recusaram a massacrar a multidão, sendo substituído por um Governo 

Provisório liberal e ainda compromissado com os Aliados – França, Inglaterra e 

Estados Unidos – a persistir na guerra contra a Alemanha.349  

Mas, no lugar de uma Rússia liberal aliada do Ocidente na luta contra os 

alemães, Hobsbawm aponta para o surgimento de um “vácuo revolucionário” entre o 

impotente Governo Provisório e os inúmeros sovietes que brotaram “com6o 

cogumelos após as chuvas” e que detinham o poder de fato (ou pelo menos de 

veto); se bem que não sabiam bem o que fazer com este poder. Ele faz a 

observação de que os sovietes estavam sendo disputados pelos vários partidos e 

grupos de esquerda, embora inicialmente só fossem vistos como uma alternativa 

concreta de governo por Lenin que, por meio da palavra de ordem “Todo poder aos 

sovietes”, conseguiu mais tarde “transformar essa incontrolável onda anárquica 

popular em poder bolchevique”.350  

Hobsbawm também destaca o importante papel desempenhado naquele 

momento pelo slogan “Pão, Paz e Terra” para o fortalecimento dos bolcheviques em 

relação aos outros agrupamentos políticos, passando de “um pequeno grupo de uns 

poucos milhares em março de 1917 para um quarto de milhão de membros no início 

do verão daquele ano”. Em sua opinião: 

 

Ao contrário da mitologia da Guerra Fria, que via Lenin essencialmente como um 

organizador de golpes, a única vantagem real com que ele e os bolcheviques 

contavam era a capacidade de reconhecer o que as massas queriam; de conduzir, 

por assim dizer, por saber seguir. Quando, por exemplo, ele reconheceu que, ao 

contrário do programa socialista, os camponeses queriam uma divisão da terra em 

fazendas familiares, não hesitou um instante em comprometer os bolcheviques com 

essa forma de individualismo econômico. 

                                                           
349 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 67. Citando como fonte o livro The Russian Revolution: 
1917-1921 (1935) do jornalista e historiador norte-americano William Henry Chamberlin, Hobsbawm 
afirma que o custo humano da Revolução de Fevereiro foi relativamente menor do que a de Outubro, 
mas mesmo assim foi de 53 oficiais, 602 soldados, 73 policiais e 587 civis entre mortos e feridos. 
350 Ibid., p. 67.  
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Ao contrário, o Governo Provisório e seus seguidores não souberam reconhecer sua 

incapacidade de fazer a Rússia obedecer a suas leis e decretos. Quando homens de 

negócios e administradores tentaram restabelecer a disciplina de trabalho, não 

fizeram mais que radicalizar os trabalhadores. Quando o Governo Provisório insistiu 

em lançar o exército na ofensiva militar em junho de 1917, o exército estava farto, e 

os soldados camponeses voltaram para suas aldeias a fim de tomar parte na divisão 

de terra com os parentes. A revolução espalhou-se pelas estradas de ferro que os 

levavam de volta para casa”.351 

 

Segundo o relato de Hobsbawm, foi precisamente a radicalização dos 

trabalhadores industriais e principalmente dos camponeses – que apoiaram 

esmagadoramente os social-revolucionários (“herdeiros dos narodiniks”) que, por 

sua vez, se aproximaram de Lenin após a Revolução de Outubro – é que teria 

empurrado os bolcheviques para o poder. Poder este que, na realidade, “mais que 

tomado... foi colhido”, fenômeno que também pode ser ilustrado com o fato das 

filmagens de Outubro (1927) de Sergei Eisenstein terem ferido mais pessoas do que 

a real tomada do Palácio de Inverno dez anos antes.352  

Para Hobsbawm, desde a queda do Governo Provisório, a Revolução Russa 

mergulhou em polêmicas majoritariamente falsas, pois a verdadeira questão não 

residia em saber se o Outubro de 1917 teria sido ou não um “putsch” 

antidemocrático, mas o que deveria ou poderia seguir-se a Kerensky. Novamente ele 

parece concordar totalmente com os argumentos de Lenin que, por meio do panfleto 

“Podem os bolcheviques manter o poder do Estado?”, lutava desde setembro para 

convencer seus camaradas mais hesitantes de que: a) aquele era o momento 

propício para tomar o poder; b) eles eram o único partido preparado para fazê-lo; e 

c) a alternativa a eles na Rússia era a ocupação alemã e/ou a “anarquia”. O maior 

problema estaria na perspectiva de longo prazo, pois, mesmo acreditando que “o 

poder tomado em Petrogrado e Moscou pudesse ser estendido ao resto da Rússia”, 

a determinação leniniana tinha por base a certeza de que uma revolução na Rússia 

se transformaria em uma revolução mundial, ou pelo menos europeia, capaz de 

ajudar aquele país atrasado a fazer sua transição para uma sociedade socialista. 

Hobsbawm tem a consciência de que inicialmente os bolcheviques quase nada 

                                                           
351 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 68. 
352 Ibid., pp. 68-9.  
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fizeram no sentido de implantar um regime socialista na Rússia, exceto declará-lo 

como seu objetivo, estatizar os bancos e declarar o controle dos “operários” (aspas 

do próprio Hobsbawm) sobre as empresas; neste último caso, nada mais que 

oficializar o que já estava sendo feito desde o início da Revolução.353  

Ao abordar a sobrevivência da Rússia soviética, Hobsbawm constata 

inicialmente a manutenção e ampliação do poder nas mãos dos bolcheviques, não 

só para além dos dois meses e quinze dias que havia durado a Comuna de Paris, 

como Lenin havia comemorado com orgulho e alívio, mas após “anos de ininterrupta 

crise e catástrofe” marcados e demarcados pelas consequências do Tratado de 

Brest-Litovsk de 1918 e três anos de guerra civil, isto é, por separações regionais, 

contrarrevolução interna, intervenção armada estrangeira, fome e colapso 

econômico. Ele enfatiza que em alguns momentos a Rússia soviética ficou reduzida 

a uma faixa de território encravada entre os Urais e os atuais Estados bálticos, 

retornando praticamente às fronteiras do Grão-Ducado de Moscóvia, o Estado 

existente entre os séculos XIV e XVIII que antecedeu o Império Russo. Petrogrado, a 

única saída para o mar, acabou perdendo – por motivos de segurança – o seu status 

de capital para Moscou.354  

As únicas vantagens dos bolcheviques, identificadas por Hobsbawm, eram a 

divisão entre as várias forças contrarrevolucionárias, a incompetência destas em 

conquistar o decisivo apoio do campesinato e a insegurança fundamentada das 

potências ocidentais em relação ao ânimo dos seus soldados e marinheiros em 

combater a Rússia revolucionária. No final de 1920, os bolcheviques venceram e 

ampliaram o seu poder, mas Hobsbawm não deixa de observar que, após este 

período em que as decisões tomadas estavam extremamente voltadas para a 

sobrevivência imediata da revolução, a nova República soviética que “emergiu de 

sua agonia” era muito diferente daquela que Lenin idealizara quando desembarcou 

na Estação Finlândia em abril de 1917.355 

 Hobsbawm aponta três grandes motivos que explicariam a sobrevivência da 

Revolução de 1917: 1º) a existência do Partido Bolchevique – rebatizado de Partido 

Comunista –, uma organização centralizada e disciplinada de 600 mil membros que 

só atingira a sua maioridade depois do Outubro, ao construir o Estado soviético e 

                                                           
353 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 69. 
354 Ibid., p. 70.  
355 Ibid., p. 70.  
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servir de modelo para todos os regimes revolucionários do século XX; 2º) o apoio 

dos patriotas russos, principalmente dos antigos oficiais czaristas que ajudaram a 

construir o novo Exército Vermelho e, assim como os historiadores que trabalham 

em retrospecto, pensavam que “a opção entre 1917-8 não era entre uma Rússia 

liberal-democrática ou não liberal, mas entre a Rússia e a desintegração”; e 3º) a 

percepção enganosa dos camponeses de que, da mesma forma que a Revolução 

lhes permitira tomar a terra, as chances de mantê-la eram melhores se 

continuassem sob o governo dos bolcheviques (os “vermelhos”) do que com o 

retorno da nobreza czarista (os “brancos”).356  

A título de balanço da historiografia da Revolução Russa, Hobsbawm nos 

alerta para o fato de que os debates em torno da Revolução de 1917 – e da história 

posterior da Rússia no século XX – não focalizam tanto os seus acontecimentos 

concretos, mas estão presos a perguntas voltadas mais para o que poderia ter 

acontecido, tais como: “O czarismo poderia ter se salvado?”, “E se Lenin não tivesse 

voltado para a Rússia? A Revolução de Outubro teria sido evitada?” e “Mas se não 

fosse a Guerra Civil, como teriam se desenvolvido o Partido Bolchevique e a política 

soviética?”.357 Ele mesmo responde que tais interrogações, apesar de fascinantes, 

são “analiticamente inúteis”, pois não podem ser satisfeitas com base nas evidências 

simplesmente porque “giram em torno do que não aconteceu”, e que diante delas 

somente podemos afirmar com certeza que: a) o Governo Provisório foi derrubado 

por “uma enorme onda de radicalização popular, da qual os bolcheviques foram os 

principais beneficiários”, pondo por terra a tese de que o Outubro não teria passado 

de um golpe conspiratório; e b) sem a presença de Lenin (e posteriormente de 

Stalin) a história da Revolução Russa teria sido muito diferente, pois, “às vezes os 

indivíduos realmente fazem diferença, como no caso de Lenin e Stalin”.358  

Hobsbawm acha mais interessante outra série de questões contrafactuais, já 

que poderão ajudar a remover muitos dos aspectos ideológicos que nos impedem de 

enxergar com a clareza necessária a história do Outubro de 1917. O exemplo 

escolhido por ele diz respeito à queda do czarismo, um regime político que, como 

vimos, a grande maioria dos analistas sociais “sérios” (e não só Marx) esperava ver 

a qualquer momento o seu desmoronamento, sendo que nem mesmo os liberais 
                                                           

356 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 71 e Podemos escrever a história da Revolução Russa?, 
in Sobre história, pp. 264-6.  
357 Idem, Podemos escrever a história da Revolução Russa?, in Sobre história, p. 258. 
358 Ibid., pp. 259-60. 
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confiavam na possibilidade do surgimento de uma Rússia democrático-parlamentar 

após Nicolau II, bastando para comprovar isto o dado de que somente 5% dos 

deputados eleitos para a Assembléia Constituinte eram liberais burgueses, e 3% 

eram de mencheviques. Mas, como vimos, na opinião de Hobsbawm, a teoria de que 

a Rússia czarista caminhava para se transformar em uma sociedade capitalista 

liberal, caso não ocorresse a Revolução Bolchevique, não deve nos incomodar 

muito, pois ela só persiste por necessidade do argumento antimarxista.359  

Por fim, é um terceiro tipo de questões contrafactuais que chama mais a 

atenção de Hobsbawm, pois dizem respeito às alternativas políticas possíveis e a 

discussões reais que se davam naquele momento, inclusive entre os próprios 

bolcheviques. Não se trata mais de saber se o Governo Provisório deveria ou não 

ser derrubado ou se eram mesmo os bolcheviques quem deveriam substituí-lo, pois 

o primeiro “já estava morto” e os segundos “eram os únicos em condições” de fazê-

lo. A indagação agora era sobre como a Revolução Russa deveria ser realizada: por 

meio de uma insurreição planejada ou não? Antes ou depois do Congresso dos 

Sovietes? Em coalizão com as demais forças revolucionárias ou isoladamente? Ele 

mesmo declara não ter dúvidas de que Lenin tentaria fazer a Revolução mesmo com 

a certeza de que os bolcheviques seriam derrotados logo depois, somente para 

inspirar as futuras revoluções, como uma nova edição da Comuna de Paris.360  

É o próprio Hobsbawm quem nos lembra que: 

 

(...) se hoje, como historiadores, achamos que [Lev] Kamenev, por exemplo, estava 

certo, e não Lenin, não estamos realmente avaliando as chances de Kamenev 

convencer o Partido Bolchevique em outubro de 1917. Estamos dizendo: se nos 

encontrássemos nessa situação hoje, deveríamos adotar sua opinião. Estamos 

falando do jogo agora ou no futuro, não do jogo em 1917, cujo placar não pode mais 

ser alterado. E, mais uma vez, o que exatamente estamos dizendo, se decidirmos, 

retrospectivamente, que teria sido melhor, digamos, se os bolcheviques não tivessem 

se envolvido, com efeito, no governo de partido único? Estaremos sugerindo que um 

governo de coalizão teria sido realmente melhor para dar conta da situação 

desesperada da Rússia na época, ou no longo prazo – se tivesse havido um longo 

prazo? Ou estaremos simplesmente concordando com Gorbatchev que teríamos 

preferido que a Revolução de Fevereiro evoluísse de maneira diferente? O fato de 
                                                           

359 Eric HOBSBAWM, Podemos escrever a história da Revolução Russa?, in Sobre história, p. 261.  
360 Ibid., p. 263.  
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que teria sido melhor se da revolução tivesse brotado uma Rússia democrática é 

algo com que a maioria das pessoas concordaria. Mas é uma proposição sobre 

nossas ideias políticas e não sobre a história. Em 1917, outubro veio depois de 

fevereiro. A história deve partir do que aconteceu. O resto é especulação.361 

 

No entanto, ao procurar deixar de lado todas estas especulações e retornar à 

história concreta, observamos que Hobsbawm propõe algo que ele mesmo não 

consegue fazer plenamente, isto é, “parar de pensar a Revolução Russa em termos 

das metas e intenções dos bolcheviques e dos demais”. Ele chega a afirmar que até 

os objetivos de Lenin – os quais ele conseguia impor ao Partido Bolchevique – 

seriam irrelevantes, pois as revoluções sociais surgem “de baixo para cima”, mais 

parecidas com os incontroláveis fenômenos naturais, tais como os terremotos e as 

grandes enchentes. Segundo Hobsbawm, a melhor forma de provar isto é a 

constatação de que em 1921, após três anos cotidianamente revolucionários, o 

“curso futuro [da Revolução Russa] estava mais ou menos determinado, e era muito 

diferente de tudo que os marxistas, inclusive Lenin, teriam imaginado para a Rússia 

antes da Revolução”.362 
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 CAPÍTULO II 

 

 UM CRÍTICO DO “SOCIALISMO REALMENTE EXISTENTE” 

 

 Hobsbawm foi um membro do chamado movimento comunista internacional 

durante todo o período em que este foi ferreamente controlado por Stalin. Quando 

nosso futuro historiador ainda era um jovem secundarista e teve seus primeiros 

contatos com os comunistas alemães no início dos anos 1930, aquele dirigente 

soviético já havia desferido seus últimos golpes contra Trotsky na disputa pelo poder 

no interior do PCUS e da III Internacional. No momento em que ele ingressou 

oficialmente no PCGB, em meados da mesma década, o stalinismo já havia 

consolidado o seu domínio direto sobre a União Soviética e controlava indiretamente 

os demais partidos comunistas, se preparando para massacrar os últimos 

remanescentes da velha guarda bolchevique de 1917 por meio dos Processos de 

Moscou, ocorridos entre 1936 e 1938. Somente a partir de 1956, três anos depois da 

morte de Stalin e dois anos após as denúncias de seus crimes por Kruschev, é que 

Hobsbawm rompe declaradamente com o stalinismo, mesmo não tendo se desligado 

do partido, como fez a grande maioria dos seus companheiros. Durante esses vinte 

anos, Hobsbawm diz não ter exercido nenhum posto político importante enquanto 

um militante comunista, a não ser o de membro do “secretariado” da seção 

estudantil de Cambridge – “a mais alta função política que já ocupei” – e, mais tarde, 

a presidência do Grupo de Historiadores; concordando com o seu contemporâneo 

Henry Stanley Ferns que, em suas memórias Reading from left to right (1983), 

afirmou não ter enxergado nele nenhum potencial para tornar-se uma liderança.363 

Ele também admite ter percebido muito cedo, mesmo com alguma relutância, que 

não se encaixaria muito bem na almejada carreira de “revolucionário profissional”, 

contentando-se, portanto, com a vida acadêmica.364 

 Hobsbawm também nos relata a sua primeira viagem à União Soviética, no 

Natal de 1954, juntamente com Hill, Morton e Robert Browning, todos convidados 

pela Academia Soviética de Ciências graças à iniciativa do mediavelista Evgeny 

Kosminsky. Ele afirma categoricamente não ter tido vontade de voltar outras vezes 
                                                           

363 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 131.  
364 Ibid., p. 133.  
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para o “país da Revolução de Outubro” – muito embora tenha retornado para um 

congresso mundial de historiadores em 1970 e em rápidas excursões turísticas em 

fins da década seguinte –, pois ficara muito decepcionado com a falta de contatos 

informais e de algum tempo livre durante toda a sua estadia, o que o impediu de 

manter um convívio direto com a realidade cotidiana da sociedade soviética.365 Ele 

ainda observa que o seu estranhamento com o “socialismo real” foi recíproco, pois 

nenhum dos seus livros fora traduzido para o russo ou outras línguas soviéticas 

durante a “era do socialismo”, sendo que antes da queda do Muro de Berlim suas 

obras somente haviam sido vertidas para o húngaro, o esloveno e o tcheco.366  

Em sua avaliação geral a respeito da sua primeira estadia na União Soviética, 

Hobsbawm afirma ter servido apenas para melhor prepará-lo para a Crise de 1956, 

“o momento crucial da vida de todos os intelectuais comunistas”, bem como para ele 

poder se gabar de ser um dos poucos ocidentais que “realmente viram Stalin”, 

mesmo que morto e embalsamado no mausoléu da Praça Vermelha (onde ficou 

exposto entre 1953 e 1961). Tal “encontro” deixou-o com a impressão de que aquele 

ditador era um homem muito baixo, parecendo ser bem menor que seus 1,61 m, 

contrastando bastante com o poder e o temor que ainda inspirava, mesmo depois da 

sua morte;367 fato que já havia relatado anteriormente em uma nota de rodapé de 

Era dos extremos, embora com informações diferentes sobre a data do fim da 

exposição do corpo de “Stalin, pequenino” (1957) e qual seria sua real estatura (1,58 

m).368 

 

2.1. “Comunismo de Guerra”, NEP e Planos Quinquenai s 

 

Hobsbawm defende claramente a tese de que o tipo de socialismo que foi 

implantado na União Soviética a partir da década de 1920 foi “essencialmente 

dominado pelas condições nas quais os soviéticos se encontraram depois da 

Revolução de Outubro”; em outras palavras, uma sociedade extremamente pobre e 

atrasada, sem nenhuma tradição política democrática, e em condições de total 

isolamento e iminente ameaça internacionais.369 É precisamente dentro desse 

                                                           
365 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 221-5. 
366 Ibid., p. 225. 
367 Ibid., pp. 221-2.  
368 Idem, Era dos extremos, p. 379. 
369 Idem, Renascendo das cinzas, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 258. 
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contexto que ele busca compreender a trajetória da Rússia pós-revolucionária em 

suas diferentes fases históricas, desde a adoção e o posterior abandono da NEP no 

período 1921-7, passando pela intransigente luta pelo poder no interior do Partido 

Bolchevique após a morte de Lenin (1924), até a implantação e consolidação do 

regime stalinista entre a década de 1930 e meados dos anos 1950. 

Hobsbawm classifica como curioso o fato de que, apesar de uma economia 

socialista subentender a necessidade do planejamento, esta discussão não está 

muito presente nas obras de Marx e Engels ou dos socialistas em geral, pelo menos 

anteriormente a 1917. Portanto, seria a própria Revolução de Outubro, e mais 

precisamente a guerra civil, que introduziu a prática da nacionalização total da 

economia, por meio do que passou a ser conhecido como “Comunismo de Guerra”: 

a maneira encontrada pelo recém-nascido Estado soviético para enfrentar 

simultaneamente a contrarrevolução interna e a intervenção estrangeira.  

Mesmo aceitando que todas as “economias de guerra”, independentemente 

se fossem adotadas em países socialistas ou capitalistas, devam exigir um mínimo 

de planejamento e controle estatal, Hobsbawm identifica uma inspiração de Lenin e 

dos demais bolcheviques especificamente voltada para a economia de guerra 

praticada pelo Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial, cujo modelo ele 

não julga ser o mais conveniente para a época e para o tipo de sociedade que se 

buscava construir.370 Inclusive ele já havia levantado esta tese alguns anos antes, 

estendendo-a às experiências governamentais dos social-democratas ocidentais.371  

Outra objeção feita por Hobsbawm, diz respeito aos comunistas idealistas 

que, liderados por Nikolai Bukharin, viam no “Comunismo de Guerra” – marcado pela 

escassez permanente e pelo racionamento das necessidades básicas da população 

– a oportunidade de realização de uma espécie de “Utopia Comunista”, baseada 

especialmente na completa abolição das trocas monetárias.372 As mesmas reservas 

ao utopismo bukharinista podem ser encontradas, na comparação do Comunismo de 

Guerra dos bolcheviques com os esforços de guerra realizados pelos jacobinos 

franceses no final do século XVIII, quando também existiam revolucionários que 
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viam na austeridade “igualitária e espartana” imposta naquele período como uma 

oportunidade de se instalar as bases de uma sociedade comunista.373  

Para Hobsbawm, a própria vitória do regime soviético nas lutas de 1918-20, 

assim como o triunfo dos jacobinos em 1793-4, acabou por evidenciar a urgência de 

se abandonar o Comunismo de Guerra diante tanto das rebeliões camponesas 

contra as requisições de seus grãos para alimentar o Exército Vermelho e as 

cidades famintas quando do crescente descontentamento por parte dos operários 

contra as constantes privações sofridas; e, sobretudo, pela constatação de que a 

continuidade daquele regime não possibilitaria a recuperação de uma economia 

quase totalmente destruída pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil. 

Hobsbawm exemplifica o grau de ruína que se abateu sobre a economia da Rússia 

comparando os 4,2 milhões de toneladas de ferro e aço produzidos em 1913 com as 

irrisórias 200 mil toneladas de 1920.374 

Apesar de não citar diretamente a realização do X Congresso do PCUS em 

março de 1921, e inexplicavelmente não fazer nenhuma referência à concomitante 

Revolta de Kronstadt – exceto para notificar a presença anarquista nela375 –, 

Hobsbawm concede um grande destaque à implantação da NEP, feita nos seguintes 

termos: 

 

Com seu realismo habitual, Lenin introduziu em 1921 a Nova Política Econômica, 

que na verdade reintroduzia o mercado e, de fato, em suas próprias palavras, 

recuava do Comunismo de Guerra para o Capitalismo de Estado. Contudo, foi nesse 

momento mesmo, em que a já retrógrada economia soviética caíra para 10% de 

suas dimensões pré-guerra... que a necessidade de industrializar maciçamente,e 

fazê-lo por planejamento do governo, se tornou a tarefa prioritária básica para o 

governo soviético. E embora a Nova Política econômica desmantelasse o 

Comunismo de Guerra, o controle e pressão do Estado continuaram sendo o único 

modelo conhecido de uma economia de propriedade e administração socializadas. A 

primeira instituição de planejamento, a Comissão do Estado para Eletrificação da 

Rússia (GoEIRo), em 1920, visava, muito naturalmente, a uma tecnologia 

modernizante, mas a Comissão de Planejamento do Estado estabelecida em 1921 

(Gosplan) tinha objetivos mais universais. Continuou existindo sob esse nome até o 
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fim da URSS. Tornou-se a ancestral e inspiradora de todas as instituições estatais 

destinadas a planejar ou mesmo exercer supervisão macroeconômica sobre as 

economias dos Estados do século XX.376   

 

Um dos aspectos relevantes da NEP, e sempre destacado por Hobsbawm, 

foram os debates apaixonados que ela suscitou na Rússia por praticamente toda a 

extensão da década de 1920, se imbricando com as disputas políticas 

desencadeadas entre as lideranças soviéticas no mesmo período. Considerada por 

Lenin um recuo para um “Capitalismo de Estado”, como acabamos de ver, a NEP foi 

vista desde o seu começo como uma derrota ou no mínimo como um grande desvio 

do caminho para o socialismo. De um lado os radicais, tais como os seguidores de 

Trotsky, exigiam a imediata suspensão da mesma em prol de um acelerado 

processo de industrialização, precisamente a política adotada posteriormente por 

Stalin. De outro, os moderados, liderados por Bukharin que, após abandonar 

definitivamente a ferrenha defesa do Comunismo de Guerra, passou a apostar numa 

transição bem mais lenta e gradual para o socialismo, consciente de que a economia 

russa, após sete anos seguidos de exposição aos conflitos militares, aumentara 

bastante a sua crônica dependência anterior em relação à agricultura camponesa.377  

A respeito disso, Hobsbawm expõe sua opinião de que Trotsky havia “errado 

o alvo” completamente quando, em certos momentos cruciais dos anos 1920, 

enxergara em Bukharin um inimigo mais perigoso que Stalin, principalmente devido 

às suas explícitas discordâncias com as perspectivas bukharinistas de 

desenvolvimento socialista.378 Para nosso autor, as próprias opiniões de Lenin sobre 

a NEP não foram suficientemente “firmes ou consistentes”, mesmo fazendo-se a 

ressalva de que aparentemente o maior líder dos bolcheviques tenha pendido para o 

lado que propunha uma política pós-revolucionária voltada para a realização de 

reformas graduais. Ele, apesar de estar ciente de que uma grave doença nos 

impediu de conhecer melhor o pensamento de Lenin nos seus dois últimos anos de 

vida (o que a tornou mais uma questão meramente especulativa), parece aceitar a 

tese de uma concepção leniniana evolucionista para a transição socialista na Rússia 

soviética, ao concordar com as ideias defendidas por Moshe Lewin, em Lenin’s last 
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struggle (1968); embora insista diversas vezes que o maior líder da Revolução 

Russa continuou firmemente confiante numa vitória socialista mundial até o fim da 

sua vida.379  

A NEP voltaria a ser debatida e mobilizaria novamente os líderes e a 

sociedade soviética, mas somente na segunda metade da década de 1980 e, 

portanto, por motivos bem opostos aos dos anos 1920. Durante a chamada “era 

Gorbatchev”, as discussões giravam mais em torno de “buscas retrospectivas de 

uma alternativa socialista histórica ao stalinismo” – stalinismo este que na realidade 

a havia sucedido cinquenta anos antes –, legitimando assim as medidas reformistas 

do novo mandatário soviético. Tal legitimação se dava por meio da representação da 

NEP como um curto momento de esperança em comparação com a obscura época 

de Stalin, bem diferente do pesadelo que significou para os bolcheviques 

decepcionados com o ressurgimento da “velha Rússia dos mujiques, dos pequenos 

comerciantes e dos burocratas, só que sem a aristocracia e a antiga burguesia”.380 

 Na verdade, Hobsbawm não se mostra muito surpreendido de que, na União 

Soviética de Gorbatchev, a abordagem de um Lenin “reformista” tenha ganhado 

bastante espaço e credibilidade social; o que lhe causou maior preocupação foi o 

fato disto ter possibilitado a alguns especialistas na história do bolchevismo afirmar 

que Lenin havia defendido textualmente uma “autotermidorização” da Revolução 

Russa. Tal alegação é expressamente refutada por ele, tanto pela ausência de 

qualquer documentação que a autorize – nem nos escritos ainda não traduzidos de 

Lenin, nem na literatura narrativa sobre seus últimos dias –, quanto pela conotação 

fortemente negativa da palavra Termidor entre os bolcheviques,381 como bem vimos 

no capítulo anterior. Ele ainda nos lembra que, apesar do renascimento da NEP nos 

anos 1980 ter sido justificado em nome de Lenin, seu resultado final foi transformar a 

enigmática figura de Bukharin em “uma espécie de proto-Gorbatchev”,382 fornecendo 

um caráter premonitor às palavras do famoso economista polonês Oskar Lange, 

que, no seu leito de morte em 1965, dizia ter certeza de que, caso tivesse vivido na 

Rússia dos anos 1920, seria um gradualista bukharinista e teria sugerido metas mais 
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flexíveis e limitadas às autoridades soviéticas, mesmo não enxergando nenhuma 

alternativa à subsequente implantação dos Planos Quinquenais.383 

Na opinião de Hobsbawm: 

 

Esses debates não são mais relevantes. Olhando para trás, podemos ver que a 

razão original para a decisão de estabelecer um poder socialista na Rússia 

desapareceu quando a “revolução proletária” não conseguiu conquistar a Alemanha. 

Pior que isso, a Rússia sobreviveu à Guerra Civil em ruínas e muito mais atrasada 

do que sob o czarismo. Claro, czar, nobreza, fidalguia e burguesia haviam 

desaparecido. Dois milhões de pessoas emigraram e com isso o Estado soviético 

viu-se privado de grande parte de seus quadros qualificados. Mas o mesmo 

acontecera com o desenvolvimento industrial da era czarista e com a maioria dos 

operários industriais que formavam a base social e política do Partido Bolchevique. 

Revolução e Guerra Civil os haviam matado ou dispersado, ou transferido das 

fábricas para os escritórios do Estado e do partido. O que restava era uma Rússia 

firmemente ancorada no passado, a massa imóvel e imutável de camponeses nas 

restauradas comunidades aldeãs, às quais a revolução tinha (contra a opinião 

marxista inicial) dado a terra, ou antes, cuja ocupação e distribuição da terra em 

1917-8 ela aceitara como o preço necessário da vitória e sobrevivência.384 

  

Dentro deste contexto, Hobsbawm chega a afirmar que “a NEP foi uma breve 

era de ouro da Rússia camponesa”, e questiona se realmente existiam outras 

opções para o regime bolchevique, diante do total isolamento e boicote que lhes foi 

infringido pelos governos e capitalistas estrangeiros. Para ele, a NEP até que obteve 

“um brilhante êxito” ao conseguir restaurar a economia soviética da ruína, 

recuperando no ano de 1926 a produção industrial anterior a 1914. Porém, o seu 

limite residia precisamente neste ponto, pois reforçava o caráter esmagadoramente 

agrário da sociedade russa, mantendo o mesmo índice de 82% de população rural 

computado em 1913 e empregando somente 7,5% das pessoas em setores alheios 

a agricultura. Neste sentido, foram os interesses e o comportamento dessa massa 

de camponeses – mais especificamente o que e o quanto queriam ou não trocar com 

as cidades – que acabaram determinando o futuro econômico da União Soviética, já 
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que, para além do imposto de renda do Estado, não havia outra fonte de 

investimento e mão-de-obra disponível aos governantes soviéticos.385  

Por outro lado, em sua opinião, mesmo que não se levasse 

momentaneamente em conta suas prementes implicações políticas, a continuidade 

da NEP acabaria produzindo taxas modestas de industrialização, o que implicaria, 

por sua vez, na inexistência de produtos manufaturados capazes de estimular os 

camponeses a produzirem e venderem seus excedentes. Este grave problema, que 

ficou conhecido como a “crise da tesoura”, foi, segundo Hobsbawm, “o laço que 

acabou estrangulando a NEP”. Ele comenta que houve uma nova “crise da tesoura” 

na segunda metade dos anos 1980 capaz de abalar as bases da “perestroika” de 

Gorbatchev, mas que esta não era camponesa, seu caráter era proletário, pois desta 

vez eram os trabalhadores industriais soviéticos que não se interessavam mais em 

aumentar sua produtividade em troca de aumentos salariais, diante de uma 

economia que também não lhes fornecia os bens de consumo por eles esperados.386 

 Em suas conclusões finais em relação à NEP, Hobsbawm diz que um 

crescimento econômico equilibrado com base numa economia de mercado 

camponesa orientada pelo Estado nunca pareceu ser uma estratégia de longo prazo 

na Rússia revolucionária dos anos 1920, principalmente porque o regime soviético 

estava intimamente comprometido com a bandeira do socialismo. Ele pondera que a 

NEP sofrera o tempo todo o ataque de fortíssimos argumentos políticos que 

questionavam a sua tendência de regenerar o capitalismo recentemente derrubado, 

muito embora os bolcheviques também ficassem hesitantes diante do alto custo 

social que uma industrialização forçada cobraria do povo soviético, pois se tratava 

de uma “segunda revolução” que desta vez viria “pelo alto”, ou seja, seria imposta 

pelo poder do Estado.387 

Mesmo creditando (como veremos mais adiante) grande parte da 

responsabilidade do sofrimento que recaiu sobre os povos soviéticos à figura de 

Stalin e às decisões tomadas por ele, Hobsbawm demonstrar ter consciência de que, 

independentemente de qual política de rápida industrialização fosse adotada na 

União Soviética, ela teria que ser imposta à maioria da sua população, exigindo-lhes 

enormes sacrifícios. Ele volta a considerar a economia de comando centralizado 
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implantada naquele país não como um empreendimento econômico, mas como uma 

verdadeira “operação militar” que, como tal, conseguiu angariar legitimidade popular 

exatamente pelo “sangue, esforço, lágrimas e suor” que impôs às pessoas; ou seja, 

o regime stalinista, ao transformar novamente os camponeses em servos e utilizar 

de forma sistemática o trabalho forçado de 4 a 13 milhões de prisioneiros da 

Administração Geral dos Campos de Trabalho Correcional e Colônias (Gulag), 

obteve apoio de vários setores da sociedade soviética, menos obviamente do 

campesinato.388  

Os Planos Quinquenais que substituíram a NEP a partir de 1928 foram, 

segundo Hobsbawm, instrumentos de planejamento bem mais grosseiros que os 

“sofisticados cálculos dos economistas pioneiros do Gosplan” – que por sua vez 

eram inferiores aos recursos disponíveis aos governos e grandes empresas do fim 

do século XX –, e priorizaram absolutamente o desenvolvimento da indústria pesada 

(carvão, ferro e aço) e da produção de energia (eletricidade e petróleo), não só por 

serem as bases para uma grande economia industrial moderna, mas também porque 

eram opções bastante adequadas diante da excepcional riqueza em matérias-primas 

disponíveis no país.389 Como se tratava de uma economia de guerra, as decisões 

sobre as metas de produção não levavam em consideração a relação entre os seus 

custos e benefícios, mas lançavam mão de constantes “esforços de vida ou morte” 

para o cumprimento das ordens vindas de cima, em geral metas irrealistas que 

demandavam esforços sobre-humanos. Hobsbawm até cita o fracasso posterior de 

Kruschev – o único camponês a governar a Rússia e talvez qualquer outro grande 

ou importante Estado390 – na procura de uma forma diferente do aterrorizador “grito” 

de Stalin para fazer o sistema funcionar.391  

Hobsbawm observa que, para suprir as deficiências e a escassez de 

administradores, as decisões se concentraram cada vez mais no “ápice do sistema 

soviético” por meio da supercentralização do Gosplan, trazendo como consequência 

um processo de burocratização não só do aparato econômico, mas também de 

outras partes do sistema.392 Ele constata ainda que, enquanto a economia soviética 

permanecia no nível de semi-subsistência nas décadas de 1920 e 1930, este 
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sistema funcionou até que de modo impressionante, conseguindo transformar em 

poucos anos um país atrasado e isolado em uma grande economia industrial capaz 

de enfrentar e ganhar uma guerra contra a Alemanha – feito que a Rússia czarista 

não conseguiu realizar no conflito de 1914-8 –, mesmo perdendo temporariamente 

territórios que continham um terço de sua população e metade do seu parque 

industrial.393 

Hobsbawm reconhece que, embora mantivesse bastante baixo o nível de 

consumo da sua população – produzindo em média apenas um par de sapatos por 

habitante em 1940 –, o sistema soviético assegurou-lhe o mínimo social, através do 

fornecimento de trabalho, alimentação, roupa e habitação a preços subsidiados, 

além de pensões, assistência médica e especialmente educação, responsável pela 

transformação de um Império Russo praticamente analfabeto em uma União 

Soviética moderna.394 Ele havia afirmado em uma das suas contribuições à Depois 

da queda que, embora a economia de comando centralizado fosse um instrumento 

“enormemente desperdiçador”, o modelo de Planos Quinquenais alcançou 

impressionantes realizações; feitos estes que pareceram ser mais importantes do 

que realmente eram diante da crise mundial do capitalismo na passagem da década 

de 1920 para a de 1930, preciso momento em que, enquanto as fortes economias 

ocidentais beiravam o colapso, a União Soviética provava ser praticamente imune 

aos efeitos da crise.395  

Em outro artigo para a mesma obra, Hobsbawm observara que, embora não 

conseguisse mais acompanhar o capitalismo notavelmente recuperado a partir de 

meados do século XX, a economia soviética conseguia suprir razoavelmente as 

necessidades básicas das pessoas comuns, e inclusive superar – pelo menos até o 

início da sua estagnação econômica nas décadas de 1970 e 1980 – as sociedades 

capitalistas na educação de massa e ser muito melhor que os países do Terceiro 

Mundo nas áreas da saúde e previdência social.396 No entanto, ele observa que esta 

“certa igualdade” social foi garantida à grande maioria da população soviética 

somente até o momento em que, logo após a morte de Stalin, o sistema de 

recompensas com privilégios especiais para a “nomenclatura” saiu paulatinamente 

de controle, e adverte para o fato de que aquele relativo sucesso econômico não 
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incluía absolutamente a agricultura, já que todo o processo de industrialização 

soviético se apoiou, sobretudo, nas costas do campesinato.  

 

Os camponeses – a maioria da população – eram não apenas legal e politicamente 

inferiores em status, pelo menos até a (inteiramente inoperante) Constituição de 

1936; não apenas eram mais taxados e recebiam menos seguridade, como a política 

agrícola básica que substituiu a NEP, ou seja, coletivização compulsória em 

fazendas cooperativas [Kolkhozes] ou estatais [Sovkhozes], foi e continuou sendo 

desastrosa. Seu efeito imediato foi baixar a produção de grãos e quase reduzir à 

metade o gado, com isso produzindo uma grande fome em 1932-3. A coletivização 

levou a uma queda na já baixa produtividade da agricultura russa, que só 

reconquistou o nível da NEP em 1940, ou, descontando os outros desastres da 

Segunda Guerra Mundial (...). As mecanizações maciças que tentaram compensar 

essa queda foram também, e continuaram sendo, maciçamente ineficazes.397  

 

Por fim, ele assevera que quase nada se pode dizer em favor da política 

camponesa e agrícola implantada pelos Planos Quinquenais, exceto que os 

camponeses não foram os únicos a pagarem o preço da “acumulação primitiva 

socialista”, pois dividiram em parte este fardo com os trabalhadores industriais.398 

 Mesmo detectando um ótimo período pós-guerra, no qual a agricultura 

soviética conseguiu produzir e exportar um pequeno excedente – em nada parecido 

com o “celeiro do mundo” da passagem do século XIX para o século XX –, 

Hobsbawm aponta para a posterior perda da capacidade da União Soviética em 

alimentar a sua própria população, passando a importar 25% das suas necessidades 

a partir do início da década de 1970. Tudo isto o leva a concluir que os 

revolucionários bolcheviques acabaram por trocar “uma agricultura camponesa 

ineficiente por uma agricultura coletiva ineficiente, a um custo imenso”, não deixando 

dúvidas de que toda a política agrária soviética foi um verdadeiro fracasso; mesmo 

que copiada invariavelmente pelos posteriores regimes socialistas. No entanto, ele 

credita este fracasso mais às condições sociais e políticas específicas da União 

Soviética do que a possíveis defeitos pré-existentes na própria essência do projeto 

bolchevique, utilizando como argumento os exemplos bem-sucedidos de cooperação 

e coletivização da agricultura húngara – que na primeira metade da década de 1980 
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exportava mais produtos agrícolas do que a França e a Polônia, países que 

possuíam uma área agrícola muito maior e cujas agriculturas não eram coletivas – e 

até mesmo os kibutzim israelenses, que considera uma experiência “mais 

comunistas que qualquer coisa na Rússia”.399 

Outro aspecto do “socialismo realmente existente” abordado por Hobsbawm 

diz respeito à enorme burocratização engendrada pelo próprio caráter centralizador 

do governo soviético. Segundo ele, “nem Stalin pôde enfrentar” este processo de 

forma vitoriosa, apesar de ter tentado colocar os burocratas sob controle e impedi-

los de tornarem-se a real classe dominante da sociedade através do “Grande Terror” 

no final dos anos 1930. De fato, este fenômeno que acabou acontecendo durante a 

“era Brejnev”, depois que Kruschev – “o último dos ‘grandes chefões’” – foi afastado 

do poder em 1964, pois todas as tentativas realizadas com o intuito de flexibilizar e 

tornar a administração mais eficiente acabaram fornecendo um resultado contrário, 

ou seja, incharam as instituições estatais a tal ponto que já nos últimos anos da 

década de 1930 sua taxa de crescimento havia sido duas vezes e meia maior que a 

dos demais empregos, alcançando o índice de um administrador para cada dois 

operários.400 Em um artigo do final dos anos 1960, Hobsbawm já havia constatado 

que “essa hipertrofia do Estado ditatorial burocrático” poderia justificar o receio 

bakuninista de que a ditadura do proletariado se transformasse fatalmente em uma 

“simples ditadura”, e não pudesse portanto servir de base para a construção de uma 

sociedade socialista.401 

Para Hobsbawm, uma das desvantagens do sistema implantado na União 

Soviética dizia respeito à sua inflexibilidade, responsável inclusive por afundá-lo 

mais tarde, pois estava programado apenas para o crescimento constante da 

produção de bens, sem qualquer automecanismo voltado para variações de 

quantidade e/ou qualidade, ou mesmo para promover substanciais inovações. A 

população soviética, enquanto consumidora, não tinha à sua disposição nem os 

mecanismos de mercado que indicassem suas preferências nem qualquer outro 

instrumento de aferição a seu favor, sendo que a tendência para o crescimento 

máximo de bens de capital era reproduzida pela própria máquina de planejamento.  

                                                           
399 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 373-4.  
400 Ibid., p. 374.  
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Por outro lado, o péssimo sistema de distribuição e a inexistência de um 

sistema de organização de serviços deram origem e realimentaram uma poderosa 

economia paralela – o “mercado negro” –, que cresceu rapidamente a partir do final 

dos anos 1960 e foi fundamental para o bom aproveitamento das impressionantes 

melhorias do padrão de vida alcançadas entre as décadas de 1940 e 1970. As 

estimativas do final dos anos 1970 apontavam para cerca de 20 bilhões de rubros 

gastos pela população urbana soviética com consumo privado e assistência médica, 

fora os 7 bilhões em “gorjetas” para obter serviços, que representavam juntos o total 

de importações realizadas pelo país na época. 

 

Em suma, o sistema soviético foi projetado para industrializar o mais 

rapidamente possível um país muito atrasado e subdesenvolvido, na suposição de 

que seu povo se satisfaria com um padrão de vida que garantisse um mínimo social 

e um padrão de vida material pouco acima da subsistência – o quanto, dependia do 

que pingava do crescimento geral de uma economia engrenada para favorecer a 

industrialização. Apesar da ineficiência e desperdício, atingiu esses objetivos. Em 

1913, o império czarista, com 9,4% da população mundial, produzia 6% do total 

mundial de “rendas nacionais” e 3,6% de sua produção industrial. Em 1986, a URSS, 

com menos de 6% da população global, produzia 14% da “renda nacional” do globo 

e 14,6% de sua produção industrial. (Mas apenas uma fatia um pouco maior da 

produção agrícola do mundo).402  

 

Realmente, a Rússia dos soviets transformara-se em um país industrializado, 

e seu status de superpotência – que durou quase meio século – estava firmemente 

apoiado no sucesso deste sistema que, terminada a Segunda Guerra Mundial, 

“tornara-se o modelo para as economias sob as quais vivia um terço da raça 

humana”.403 

 

2.2. A autocracia stalinista 

 

Stalin, que presidiu a resultante era de ferro da URSS, era um autocrata de 

ferocidade, crueldade e falta de escrúpulos excepcionais, alguns poderiam dizer 

únicas. Poucos homens manipularam o terror em escala mais universal. Não há 
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dúvida de que sob um outro líder do Partido Bolchevique os sofrimentos dos povos 

da URSS teriam sido minimizados, e o número de vítimas, menor”.404 

 

Apesar das palavras acima deixarem bem claro a sua antipatia para com 

Stalin e com o que foi chamado de stalinismo, Hobsbawm não se dedicou 

especialmente à análise dos acontecimentos que levaram o ex-seminarista 

georgeano ao poder no PCUS, na União Soviética e, por consequência, no 

movimento comunista internacional. Não encontraremos também em seus escritos 

nada muito parecido com a indignação e a revolta moral de Thompson em relação 

às mazelas que as práticas stalinistas impingiram ao movimento operário, nem com 

a busca obstinada de uma explicação histórica mais aprofundada do fenômeno 

stalinista, como a realizada por Anderson com base no pensamento de Trotsky. 

Hobsbawm parece ter se contentado em fazer uma descrição crítica dos efeitos 

nefastos da “era Stalin” ao “socialismo realmente existente” – dentro e fora da URSS 

– e ao próprio pensamento marxista. Isto se deve provavelmente em decorrência de 

ter permanecido vinculado a um partido ligado, ainda que indiretamente, às 

autoridades soviéticas e principalmente em memória da tradição revolucionária de 

1917; aspectos de sua biografia que já abordamos anteriormente.  

Também já vimos que, para ele, a Revolução de Outubro acabou 

desenvolvendo um sistema político “muito especial” que, ao ser implantado 

primeiramente na União Soviética e depois transferido para o restante do mundo 

socialista, rompeu definitivamente com a face democrática dos movimentos 

socialistas organizados no século XIX, mesmo que continuasse a manter um 

compromisso teórico com a democracia por meio da manutenção do nome oficial de 

“centralismo democrático” ao centralismo autoritário que permeou a totalidade dos 

partidos comunistas, e das liberdades democráticas asseguradas “em tese” pela 

Constituição soviética de 1936. A respeito deste segundo exemplo, ele até assegura 

que não se tratava de “pura fachada”, pois, sem dúvida, o velho revolucionário 

Bukharin, ao ser encarregado de escrever grande parte dela, acreditava em sua 

serventia para a sociedade socialista. E acrescenta que a tradição bolchevique tinha 

ido muito além da sua herança jacobina ao não favorecer o estabelecimento de uma 

ditadura individual, embora reconheça que o fato da economia soviética ser 
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essencialmente uma economia de comando, implicaria que a política soviética 

também fosse uma política de comando.405 

Na opinião de Hobsbawm, a evolução política do sistema soviético acabou 

refletindo a síntese de três variantes importantes: a história do Partido Bolchevique, 

as crises e prioridades pelas quais passaram o jovem regime soviético e as 

peculiaridades pessoais de Stalin, o “homem de aço”. Em primeiro lugar, o modelo 

de “Partido de Vanguarda” concebido por Lenin possuía claras conotações 

autoritárias, características estas denunciadas desde o início por outros 

revolucionários russos – marxistas e não-marxistas – que enxergaram a sua 

tendência de substituir as massas, bem como a do seu comitê central ser substituído 

por um líder único. Ele acredita que este perigo não deixava de existir somente 

porque Lenin nunca quis tornar-se um ditador, ou porque os bolcheviques atuavam 

mais como uma sociedade de debates do que como um estado-maior militar, mas 

observa que esta predisposição tornou-se muito mais real após 1917, momento em 

que o partido passou de uns poucos milhares de clandestinos para um partido de 

massas com centenas de milhares ou até milhões de novos filiados, a grande 

maioria deles ignorando a cultura política da esquerda.406  

Hobsbawm tem a convicção de que, independentemente da atitude pré-

revolucionária dos bolcheviques para com a democracia dentro ou fora do partido, 

por si só, “as circunstâncias dos anos 1917-21 impunham um modo cada vez mais 

autoritário de governo”, sendo que o poder bolchevique se transformou em uma 

ditadura unipartidária durante e após a Guerra Civil, ao ter que utilizar o terror para 

derrotar os contrarrevolucionários. A própria democracia interna só foi abandonada 

no X Congresso de 1921, momento em que foram proibidas quaisquer discussões 

coletivas de políticas alternativas às suas deliberações, inaugurando assim um 

período em que o “centralismo democrático” deixou de existir e as assembleias e 

congressos anuais começaram a se tornar irregulares e acabaram ficando 

imprevisíveis e ocasionais sob a liderança de Stalin.407  

Apesar dos anos da NEP terem promovido um breve relaxamento na área 

econômica, a sua substituição por uma política de rápida industrialização “pelo alto” 

comprometeu definitivamente o sistema com o autoritarismo, de forma mais 
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implacável ainda do que na época da Guerra Civil. Segundo Hobsbawm, foi a partir 

de então que a separação de poderes entre os órgãos do governo soviético e o 

aparelho partidário desapareceu por completo, concentrando-se de maneira 

absoluta nas mãos do Partido. Teria sido precisamente a esta altura que o sistema 

socialista soviético transfigurou-se numa autocracia stalinista que buscava controlar 

o máximo possível a vida e os pensamentos de seus cidadãos, subordinando-os aos 

objetivos do Partido Bolchevique e de sua autoridade suprema.408 

Hobsbawm nos lembra que este processo não fora previsto por Marx e 

Engels, e não ocorreu nem de perto no interior da II Internacional e em seus 

partidos. Na verdade, antes de 1917 nenhum socialista sequer imaginou que um 

Estado socialista almejasse forçar sua população a “pensar a mesma coisa”, ou que 

seus líderes – coletivamente ou individualmente, como no caso de Stalin – se 

autodotassem “de algo semelhante à infalibilidade papal”. Para ele, a construção do 

mausoléu de Lenin na Praça Vermelha não derivou da tradição revolucionária russa, 

não passando de uma tentativa de mobilizar, por meio da exposição do corpo 

embalsamado do grande líder, o apelo pré-existente dos santos e relíquias cristãs na 

mentalidade popular, em favor do regime soviético.409  

Segundo Hobsbawm, a ortodoxia e a intolerância não foram adotadas pelos 

bolcheviques como valores em si, mas por “motivos pragmáticos”, ou seja, para que 

as discussões não acabassem atrapalhando a ação política. Ele afirma ainda que 

mesmo sendo teoricamente um marxista ortodoxo, na prática Lenin não hesitava em 

modificar as opiniões de Marx ou até mesmo acrescentar-lhes algo, e apesar de ter 

adquirido a fama de intolerante e dissidente dentro da social-democracia russa, 

nunca utilizou de sua autoridade no interior do Partido, sempre se valendo da 

argumentação como arma na luta política.410 Hobsbawm parece ter certeza de que, 

se tivesse sobrevivido a 1924, Lenin não toleraria a “versão secular de religião de 

Estado universal e compulsória” fundada e desenvolvida por Stalin, que por sua vez 

se via seguindo uma tendência histórica de uma Rússia atrasada e tradicionalmente 

autocrática. E mais, ele acha improvável que, sem Stalin, tal versão tivesse existido 
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e muito menos sido imposta ao movimento comunista internacional e aos demais 

regimes socialistas.411  

Mesmo admitindo a enorme possibilidade de um regime político baseado num 

partido único tornar-se uma ditadura, principalmente com um partido altamente 

centralizado como o dos bolcheviques, Hobsbawm avalia que tal “irremovibilidade” 

havia nascido essencialmente da convicção daqueles revolucionários russos – que 

nunca foram democratas no sentido eleitoral – de que, além do destino do Outubro 

de 1917 residir somente nas mãos deles, a restauração da velha ordem deveria ser 

evitada a qualquer preço. No entanto, ele compreende que, mesmo supondo-se que 

o monopólio político de um “partido-guia” não levaria a nenhum tipo de regime 

democrático, isto não implicaria necessariamente em uma ditadura pessoal, cabendo 

exclusivamente a Stalin o “mérito” de ter transformado os sistemas políticos dirigidos 

por partidos comunistas em virtuais monarquias hereditárias, como realmente 

aconteceu na Coreia do Norte de Kim Il-sung e na Romênia de Nicolae Ceausescu, 

os dois casos em que a sucessão adquiriu abertamente esta característica.412 

Em outra descrição de Stalin, Hobsbawm o caracteriza como sendo 

“cauteloso, inseguro, cruel, noturno, infinitamente desconfiado”, adquirindo assim um 

caráter pessoal que o iguala mais aos imperadores romanos do que aos líderes 

políticos modernos; muito embora não negue seus consideráveis talentos que o 

mantiveram sempre próximo do círculo dirigente do Partido Bolchevique antes e 

depois de 1917. Porém, por ser totalmente desprovido do carisma e da 

autoconfiança que garantiram, por exemplo, a lealdade dos demais chefes nazistas 

a Hitler, Stalin, ao tornar-se o líder do Partido Bolchevique e do Estado soviético, 

dirigiu-os fundamentalmente “pelo terror e o medo”.413  

 

Ao transformar-se em algo semelhante a um czar secular, defensor da fé ortodoxa 

secular, cujo corpo do fundador, transformado em santo secular, esperava os 

peregrinos diante do Kremlin, Stalin demonstrou um seguro senso de relações 

públicas. Para um grupo de povos camponeses e pastores vivendo no equivalente 

ao século XI ocidental, essa era quase certamente a maneira mais eficaz de 

estabelecer a legitimidade do novo regime, do mesmo modo como os catecismos 

simples, brutos e dogmáticos a que ele reduziu o “marxismo-leninismo” eram ideais 
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para apresentar ideias à primeira geração de alfabetizados. Tampouco pode o seu 

terror ser visto simplesmente como a afirmação do poder pessoal de um tirano. Não 

há dúvida de que era inteiramente indiferente às recompensas materiais que alguém 

em sua posição podia ter. Contudo, quaisquer que fossem seus caprichos pessoais, 

o terror de Stalin era, em teoria, uma tática tão racionalmente instrumental quanto 

sua cautela onde não tinha controle. As duas coisas, na verdade, se baseavam no 

princípio de evitar riscos, que por sua vez refletia a mesma falta de confiança em sua 

capacidade de avaliar situações (“fazer uma análise marxista”, no jargão comunista) 

que distinguira Lenin. Sua aterrorizante carreira não faz sentido algum a não ser 

como uma busca obstinada, ininterrupta daquela meta utópica de uma sociedade 

comunista a cuja reafirmação ele dedicou a última de suas publicações, poucos 

meses antes de morrer [Problemas econômicos do socialismo na URSS (1952)].414  

 

No entanto, ao ponderar logo em seguida que os bolcheviques só tinham o 

poder político e nada mais como ferramenta para transformar a realidade social 

russa, e que o seu sucesso nesta empreitada poderia ser assegurado unicamente 

por meio da utilização consistente e implacável deste poder constantemente 

ameaçado, Hobsbawm parece justificar parcialmente a tese stalinista – “fora isso 

absurda” – de que a luta de classes se tornaria mais intensa após a tomada do 

poder pelo proletariado.415  

Hobsbawm aponta três fatores que, a seu ver, levaram a política stalinista a 

se transformar em um “absurdo mortal”. Em primeiro lugar, a crença do próprio Stalin 

em que só ele tinha o verdadeiro conhecimento do caminho a ser trilhado e a 

determinação para percorrê-lo; o que explicaria em termos a sua decisão de apontar 

na década de 1930 a lança do terror contra a própria liderança partidária, eliminando 

política e fisicamente a “velha guarda bolchevique”, muitos dos quais o haviam 

apoiado nas lutas internas dos anos 1920 e defendido a adoção da coletivização 

forçada e do Plano Quinquenal. Em sua opinião, todos lamentariam amargamente 

não terem dado ouvidos aos derradeiros alertas de Lenin sobre a excessiva 

brutalidade de Stalin, e não terem se recusado a apoiá-lo na corrida sucessória de 

1924-7. Ele também observa que no XVII Congresso do PCUS (1934) ainda havia 

uma “substancial oposição” a Stalin, que acabou sendo completamente sufocada 

nos cinco anos seguintes com a prisão de 4 a 5 milhões de filiados e a execução de 
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400 ou 500 deles; tanto que no XVIII Congresso (1939) compareceram somente 37 

delegados entre os 1827 que estiveram presentes no anterior.416  

O segundo elemento que teria dado ao terror stalinista “uma desumanidade 

sem precedentes” teria sido o seu não reconhecimento de quaisquer tipos de limites; 

o que não vinha tanto da crença de que “os fins justificariam os meios” – como no 

caso de Mao Tsé-tung – ou de que os imensos sacrifícios do momento beneficiariam 

sobremaneira as gerações futuras, mas da aplicação do princípio de “guerra total” 

herdado de Lenin, um admirador de Da guerra (1832), a obra póstuma do general 

prussiano Carl von Clausewitz.417  

O terceiro e último fator seria a inexistência na sociedade soviética de forças 

institucionais, tal como uma imprensa livre, que contrabalançasse e limitasse um 

pouco o poder do Estado, evitando assim que se entrasse em um clima de paranoia. 

Somente após a morte de Stalin é que acabou a “era de sangue” e os gulags foram 

esvaziados, muito embora a União Soviética continuasse a ser ainda uma sociedade 

autoritária e um Estado policial, ainda que inferior ao que fora a Rússia czarista.418 

Hobsbawm considera improvável que se consiga calcular corretamente o 

número de vítimas das “décadas de ferro” em que a União Soviética esteve sob o 

jugo de Stalin, devido essencialmente às falhas das estatísticas oficiais disponíveis 

sobre as execuções e a população dos gulags. Para ele, as estimativas existentes 

variam muito de acordo com as suposições de seus realizadores, e a supressão do 

censo de 1937 inviabiliza quaisquer afirmações mais taxativas; mesmo se sabendo 

que a população total da União Soviética naquele ano era certamente de 164 

milhões, ou seja, inferior em 16,7 milhões de habitantes em relação às previsões 

demográficas do Segundo Plano Quinquenal (1933-8). Cabe ressaltar que, em sua 

opinião, independentemente de aceitarmos ou não as cifras mais próximas dos 10 

ou dos 20 milhões de mortos, este acontecimento sempre será vergonhoso e 

completamente injustificável.419 
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Por fim, Hobsbawm expressa a sua convicção de que “apesar de brutal e 

ditatorial, o sistema soviético não era ‘totalitário’”, termo este muito utilizado pelos 

críticos da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial e que buscava decretar 

a semelhança do regime socialista soviético com o fascismo italiano e o nacional-

socialismo alemão. Partindo da definição de “totalitarismo” como um sistema 

centralizado que controlava física e mentalmente sua população por meio de uma 

ostensiva repressão e do monopólio da propaganda e da educação, Hobsbawm até 

admite que isto teria sido um dos objetivos de Stalin – com algum êxito – ao 

promover a deificação do líder, mas discorda que o “culto à personalidade” fosse 

resultado de um poder absoluto. Seus argumentos vão no sentido de que: 1º) os 

militantes comunistas estrangeiros se convertiam voluntariamente ao movimento 

comunista internacional que ele “simbolizava e inspirava”; e 2º) os povos soviéticos, 

apesar de sabedores do sofrimento que ele os infligia, aceitavam-no por ele 

representar “alguma coisa deles próprios”, isto é, ser um governante forte e legítimo 

da Rússia, ter modernizado o país e liderado a resistência nacional à invasão 

nazista.420  

Em suma, Hobsbawm não acha que o stalinismo tenha conseguido controlar a 

mente das pessoas ou realizar uma “conversão do pensamento” das mesmas, sendo 

que no máximo promoveu uma espantosa despolitização da sua população por meio 

de um “marxismo-leninismo” irrelevante para a vida cotidiana delas, e que por isso 

não era em nada absorvido fora dos círculos intelectuais. Teria sido precisamente 

esta necessidade de intelectuais por parte do sistema a responsável pela existência 

de “um espaço social fora do controle do Estado”, que somente um implacável terror 

pôde silenciar nos tempos de Stalin, mas que ressurgiu na forma de dissidência 

política e cultural ainda na década de 1950, dominando o cenário soviético nas duas 

décadas seguintes e tornando-se bastante evidente nos anos 1980.421 

 

2.3. A III Internacional e a Revolução Alemã 

 

Em 1969, no já citado artigo “Problemas da história do comunismo”, 

Hobsbawm entendia que chegara o momento de se medir esforços no sentido de 

resgatar a história do movimento comunista internacional que não privilegiasse 
                                                           

420 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 383. 
421 Ibid., pp. 383-4. 
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somente a IC em si, mas também a trajetória específica dos partidos que a 

compunham, isto é, o tipo de organização que predominou no interior do movimento 

revolucionário durante o período iniciado com o colapso da II Internacional em 1914 

e com a vitória da Revolução Russa de 1917, e que ele já previa estar próximo do 

seu final.422 Neste mesmo ensaio ele nos chamava a atenção para as dificuldades 

especiais que este território da historiografia iria apresentar aos que ousassem 

percorrê-lo: 

 

O problema daqueles que escrevem a história dos partidos comunistas é, portanto, 

extraordinariamente difícil. Eles devem recuperar a excepcional têmpera do 

bolchevismo – sem precedentes nos movimentos não-religiosos e tão distante do 

liberalismo da maioria dos historiadores como do ativismo permissivo e 

autoindulgente dos extremistas contemporâneos. Não se pode compreender, sem a 

percepção deste sentimento de devoção total, que o partido em Auschwitz fizesse 

seus membros pagarem suas contribuições em cigarros (sumamente preciosos e 

quase impossível de serem obtidos num campo de extermínio), ou que os quadros 

do partido aceitassem a ordem não apenas de matar alemães em Paris ocupada, 

mas também de adquirir, prévia e individualmente, as armas para fazê-lo, ou que ele 

tornasse virtualmente inconcebível para seus membros a ideia de se recusarem a 

regressar a Moscou, mesmo com a certeza de serem presos ou mortos. Sem isto 

não se pode, tampouco, compreender as realizações ou as perversões do 

bolchevismo – e ambas foram monumentais – e, certamente, também não se pode 

compreender o extraordinário êxito do comunismo como um sistema de educação 

para o trabalho político. 

Os historiadores, todavia, devem também distinguir entre os elementos nacionais 

dos partidos comunistas e os internacionais, inclusive aquelas correntes dos 

movimentos nacionais que puseram em prática a linha internacional, não porque 

tivessem que fazê-lo, mas porque estavam realmente de acordo com ela. Devem 

distinguir entre os elementos genuinamente internacionais da política do Comintern e 

aqueles que refletiam apenas os interesses de Estado da URSS e as preocupações 

táticas ou de outra natureza da política interna soviética. Tanto no âmbito nacional 

quanto no internacional, devem distinguir entre as decisões políticas fundadas em 

conhecimento, ignorância ou intuição na análise marxista (correta ou não), tradição 

local, imitação de exemplos estrangeiros adequados ou não, ou pura tentativa e erro, 
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percepção tática ou fórmulas ideológicas. Devem, acima de tudo, distinguir as 

políticas que alcançaram êxito e foram sensatas das que não o foram, resistindo à 

tentação de condenar o Komintern en bloc como um fracasso ou um fantoche na 

Rússia.423  

 

Mesmo admitindo que a justificativa de Lenin para a realização da Revolução 

Russa não tenha de fato ocorrido, ou seja, o Outubro de 1917 não se transformara 

em uma revolução mundial ou no mínimo europeia – condenando assim a Rússia 

soviética a um “isolamento empobrecido e atrasado” –, Hobsbawm nos assegura 

que houve realmente uma onda revolucionária nos dois anos seguintes à tomada do 

poder pelos bolcheviques; fenômeno este que chegou a atingir a Ásia e a América 

Latina, mas, sobretudo, a Europa, onde provocou fortes rebeliões sociais na 

Espanha, Itália, Bulgária e mais notavelmente nos escombros dos derrotados 

Império Alemão e Austro-Húngaro.424 Porém, como estas revoltas seriam, em sua 

opinião, prioritariamente contra os efeitos da Primeira Guerra Mundial, o 

encerramento deste conflito em 1918 acabou por arrefecê-las bastante, permitindo 

inclusive o êxito de uma das primeiras reações dos governos ocidentais contra o 

perigo do bolchevismo, ou seja, os “14 Pontos” do presidente norte-americano 

Thomas Woodrow Wilson e a criação de vários Estados-nação na Europa do Leste, 

formando “uma espécie de cinturão de quarentena contra o vírus vermelho”.425 Ele já 

havia abordado, em Nações e nacionalismo desde 1870, o triunfo dos princípios 

nacionalistas do século XIX sobre a versão internacionalista de Lenin no Tratado de 

Versalhes de 1919.426  

Outra observação importante feita por Hobsbawm é a de que o próprio 

predomínio do campesinato na Europa Central e Oriental – que, embora fosse 

verdadeiramente revolucionário, não era bolchevique – assegurara a derrota dos 

socialistas nas eleições gerais, atrapalhando a chegada ao poder dos social-

democratas em vários países do “velho continente” e levando paralelamente os 

bolcheviques a abolir a democracia eleitoral, ao dissolver a Assembleia Constituinte, 
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424 Idem, Era dos extremos, pp. 71-3.  
425 Ibid., p. 73.  
426 Idem, Nações e nacionalismo desde 1870, p. 159. 
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uma bandeira da tradição revolucionária desde 1789, poucas semanas depois do 

Outubro.427  

O impacto da Revolução Russa sobre os levantes europeus de 1918-9 teria 

sido tão óbvio, que Hobsbawm vê como justificável a esperança dos bolcheviques na 

propagação da revolução social pelo mundo, principalmente em sua aposta na 

vitória da Revolução Alemã – seguida de perto pela Revolução Húngara –, mesmo 

após os brutais assassinatos de Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo e Leo Jogiches 

(nos primeiros meses de 1919), os principais líderes do recém-criado KPD.428 Muito 

embora não tenha dedicado espaço nos seus escritos à República Soviética 

Húngara de março-julho de 1919, exceto para chamar a atenção para o fato de a 

sua brutal derrota ter ocasionado uma importante diáspora de refugiados políticos e 

intelectuais pelo mundo,429 ele se preocupou bastante com as questões relacionadas 

às circunstâncias do fracasso da Revolução Alemã e suas repercussões no 

movimento comunista internacional. 

Para Hobsbawm, o surgimento de soviets na região da Baviera em 1918 e 

1919, mesmo com breve duração, demonstrara o alto grau de radicalização dos 

trabalhadores alemães que, decepcionados com a atitude conciliatória dos social-

democratas de Friedrich Ebert e Philipp Scheidemann à frente da República de 

Weimar, passaram paulatinamente a apoiar inicialmente os socialistas 

independentes e depois os comunistas, transformando o KPD no “maior desses 

partidos fora da Rússia soviética”.430 Porém, ele observa que a grande dificuldade 

enfrentada por aquele partido até 1923 foi já ter nascido estreitamente vinculado ao 

futuro imediato da revolução mundial e da própria Rússia soviética, o que acabou 

provocando o seu prejudicial envolvimento com as querelas políticas de Moscou; 

mais especificamente nas desavenças entre Karl Radek, o bolchevique especialista 

em questões alemãs e partidário de Trotsky, e Grigory Zinoviev, o primeiro secretário 

geral da Internacional Comunista.431  

Hobsbawm acrescenta que, após a derrota definitiva da Revolução Alemã em 

1923, o principal problema do KPD passou a ser não mais o de fazer a revolução a 

qualquer custo, mas como se comportar num período de certa estabilidade política, 
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429 Ibid., p. 75. 
430 Ibid., p. 75. 
431 Idem, Confrontando a derrota: o Partido Comunista Alemão, in Revolucionários, pp. 55-6. 
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sendo que a saída encontrada foi a chamada “bolchevização”; em outras palavras, a 

assimilação do Partido ao modelo russo e sua total subordinação às diretrizes de 

Moscou.432 Ainda segundo ele, tanto antes como depois de 1923, faltou aos 

comunistas alemães uma liderança genuína que contrabalançasse as fortes e 

constantes intervenções vindas da União Soviética, como ocorreu em certa medida 

em outras seções do Komintern, tais como o PCI de Palmiro Togliatti e o PCGB, 

que, mesmo subordinados ao PCUS, mantiveram seus quadros dirigentes originais 

ou controlaram na medida do possível a sua própria renovação. No caso alemão, a 

substituição da direção partidária foi realizada com maior frequência e sob o mais 

completo domínio de Moscou.433  

Hobsbawm dimensiona o impacto da morte violenta e prematura de Rosa 

Luxemburgo sobre o movimento revolucionário alemão, e mais especificamente 

sobre o KPD, nos seguintes termos:  

 

O problema derivado da instabilidade do quadro dirigente era duplo: por que a 

renovação de quadros foi tão grande e por que ela teria acarretado – como creio que 

deve admitir a maioria dos observadores – uma queda constante de qualidade? A 

linha que vai de Liebknecht e Luxemburgo, passando por [Paul] Levi e [Ernst] Meyer, 

[Heinrich] Brandler e [August] Thalheimer, Ruth Fischer e [Arkady] Maslow, até 

[Ernst] Thaelmann e seu grupo é claramente descendente em termos de habilidade 

política geral, embora não em coragem e dedicação. Este não era, de forma alguma, 

o caso em todos os partidos comunistas. 

O que parece ter ocorrido é que o KPD jamais teve êxito em desenvolver um corpo 

coerente de líderes procedentes da Liga Spartacus (cujos quadros sobreviventes, 

depois de abandonarem os elementos quase-sindicalistas, tenderam aos desvios de 

“direita”), dos ex-socialistas independentes (que tenderam a alimentar os desvios de 

“esquerda”) e dos membros que se filiaram ao partido depois de 1920. A luta pela 

formação de um quadro de liderança continuou até que se fundiu com a 

“bolchevização” organizada por Moscou; e nesta luta, os mais capacitados de cada 

grupo tendiam a ser eliminados porque se sobressaíam ou não conseguiam se 

afirmar como líderes independentes no KPD antes de serem reduzidos à condição 

de funcionários do Komintern. Esta talvez seja a verdadeira tragédia do assassinato 

de Rosa Luxemburgo. A Liga Spartacus forneceu o que a esquerda alemã 
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necessitava: um enfoque potencialmente coerente e flexível da política alemã que 

não confundia revolucionarismo com esquerdismo. Ainda que provavelmente Rosa 

Luxemburgo não fosse a sucessora internacional de Lenin, o prestígio que gozava 

em seu próprio país poderia ter imposto o enfoque da Liga de Spartacus ao novo 

partido, que poderia ter-lhe proporcionado um núcleo de liderança política e 

estratégia.434 

 

Em uma avaliação mais ampla, Hobsbawm afirma que o KPD não fracassara 

somente no combate à tomada do poder por Hitler, pois fora visivelmente 

atrapalhado pela política dominante na União Soviética e na III Internacional. Nem 

mesmo a sua “rápida, brutal e eficaz” destruição pelo poderoso Estado nazista 

representara a essência de sua derrota, mas sim a sua incapacidade de se 

recuperar depois de 1945, excetuando-se a zona ocupada pelo Exército Vermelho. 

O fato de ter recebido somente 6% dos votos (1,4 milhões) nas eleições de 1949 na 

Alemanha Ocidental – caindo para 2,2% (0,6 milhões) em 1953 –, contrastando com 

os outros partidos comunistas europeus que saíram bastante fortalecidos da luta 

antifascista, comprovariam a tese de que Hitler conseguiu eliminar o comunismo 

enquanto movimento de massas na Alemanha.435 Para ele, o trágico na história do 

KPD reside na sua transformação de uma “grande esperança do mundo em 1919”, 

ou do único partido comunista de massas no Ocidente em 1932 – 300 mil membros 

e 6 milhões de eleitores –, em apenas um breve episódio na história da Alemanha 

Ocidental.436  

Da mesma forma que expôs os equívocos e limitações do enfoque 

contrafactual que recai sobre a historiografia da Revolução Russa, Hobsbawm não 

esconde que os comunistas também possuem seus próprios mitos históricos; e um 

deles é o “conto da traição da Revolução Alemã de 1918 pelos líderes social-

democratas moderados”, que acabou por dominar a mente da sua geração. Para 

ele, embora fosse desculpável que Lenin, os bolcheviques e os revolucionários 

alemães como um todo assim pensassem na época, atualmente é bem 

compreensível que tanto a Alemanha não pertencia à região revolucionária da 

Europa, quanto os social-democratas alemães não eram revolucionários; portanto, a 
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Revolução Alemã “não precisou ser traída”.437 Hobsbawm inclui somente a Rússia, a 

Áustria-Hungria e a Turquia como “autenticamente revolucionárias”,438 mas, mesmo 

assim, ele arrisca conjecturar que, partindo-se da constatação da existência de uma 

convergência de opiniões entre os comunistas alemães e os nacional-socialistas 

quanto à condenação do Tratado de Versalhes, uma hipotética vitória da Revolução 

Alemã originaria “uma Alemanha menos explosiva”; o que, conjugado com uma 

Rússia soviética e uma Turquia mais voltadas para suas questões internas, poderia 

perfeitamente ter evitado a eclosão da Segunda Guerra Mundial.439 

Hobsbawm afirma mais de uma vez que Lenin não via problemas e até 

projetava a transferência do quartel general do mundo socialista de Moscou para 

Berlim, e que, apesar do fracasso dos revolucionários alemães e húngaros e do 

consequente enfraquecimento da onda revolucionária a partir de 1920, os 

comunistas russos ainda nutririam esperanças numa Alemanha revolucionária até o 

final de 1923; sendo que fora em meio a este refluxo revolucionário que os 

bolcheviques fundaram a IC – mantendo o alemão e não o russo como língua oficial 

– com o intuito de substituir a falida II Internacional.440 No entanto, nosso historiador 

é taxativo ao dizer que “a razão original para a decisão de estabelecer um poder 

socialista na Rússia desapareceu quando a ‘revolução proletária’ não conseguiu 

conquistar a Alemanha”.441  

Olhando retrospectivamente, Hobsbawm assevera em várias oportunidades 

que a decisão de se criar uma III Internacional, ainda mais baseada nos moldes 

leninistas de organização partidária, parece ter sido “um grande erro”; muito embora 

considere “meio a-histórico” colocar atualmente esta culpa sobre Lenin, já que o 

período 1918-20 parecia realmente ser revolucionário. O grande problema residiria 

no fato de que, além de ter significado “a divisão permanente do movimento 

trabalhista internacional”, a fundação da IC acabou desperdiçando grande parte das 

simpatias que a Revolução de Outubro havia angariado dentro dos vários 

movimentos socialistas, ao afastar os partidos e grupos que almejavam integrar a 

nova Internacional sem adotar necessariamente a estrutura bolchevique, tais como 
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os partidos socialistas da França, Itália, Áustria e Noruega, e os Socialistas 

Independentes da Alemanha.442 Para ele, o argumento de que a entrada destes 

partidos, com suas ideias e práticas oportunistas e/ou reformistas, enfraqueceria a III 

Internacional só teria sentido se uma revolução mundial estivesse efetivamente em 

andamento, ou para acontecer em curto prazo; o que não correspondia mais à 

realidade após 1920 e ficara bem nítido com o fracasso do cerco do Exército 

Vermelho sobre Varsóvia, quando, ao contrário do esperado, os trabalhadores 

poloneses não se revoltaram a favor dos invasores.443 Tal revés teria marcado 

praticamente o fim das perspectivas revolucionárias no Ocidente, as quais foram 

transferidas para o Leste, mais precisamente para China, e que perduraram entre 

1920 e 1927, quando uma aliança entre os comunistas chineses e o Kuomintang – o 

Partido Nacionalista de Sun Yat-sen – prosperou até ser afogada em sangue pelo 

general Chiang Kai-shek.444  

Cabe aqui lembrarmos que Hobsbawm já havia ressalvado, em um artigo de 

1965, que ter evitado dividir o movimento operário “não teria resolvido coisa alguma”, 

pois a própria história dos movimentos nos quais esta unidade fora mantida, como 

no caso da Áustria e da Grã-Bretanha, comprova que os fracassos obtidos no 

período 1919-39 não se deveram somente à separação entre os socialistas e os 

comunistas.445 Porém, foi somente em meados de 1921, quando já estava bem claro 

que a revolução social não constava mais no horizonte do Ocidente e o poder 

político na Rússia estava firmemente nas mãos dos bolcheviques, que o Komintern, 

em seu III Congresso, reconheceu – embora não admitisse explicitamente – esta 

situação, chamando os mesmos socialistas que haviam expulsado no congresso 

anterior para formarem uma “frente única”. Mas, na opinião de Hobsbawm, esta 

convocação de uma unidade de ação entre os comunistas, socialistas e social-

democratas fora realizada tarde demais, pois o movimento operário internacional já 

estava definitivamente dividido, com a maior parte das pessoas e organizações de 

esquerda retornando para as fileiras da social-democracia, condenando os novos 
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partidos comunistas – com as raras exceções do alemão, do francês e do finlandês – 

a constituírem uma pequena minoria até a década seguinte.446  

Hobsbawm nos chama a atenção para o fato de que esta nova linha política 

da III Internacional só foi desenvolvida sistematicamente a partir de meados da 

década de 1930, apontando quatro grandes motivos para que a discussão desta 

nova estratégia ficasse ainda muito confusa: 1º) a resistência dos revolucionários 

comunistas em abandonar suas esperanças na proximidade de um “Outubro 

europeu”, condenando ao descrédito e à efemeridade quaisquer propostas 

alternativas; 2º) a clara divisão de opinião a respeito deste assunto dentro dos 

partidos comunistas, com o predomínio da tendência em se adotar posturas 

sectárias; 3º) o entrelaçamento entre estas divisões e debates no interior dos 

partidos comunistas – de modo especial no KPD – e as lutas políticas travadas 

especificamente no PCUS; e 4º) o desencadeamento do processo de 

“bolchevização” das diferentes seções do Komintern, buscando transformar estes 

partidos ou pequenas facções de esquerda “em adequados partidos leninistas”.447  

Mas, a principal explicação encontrada por Hobsbawm para a persistência e 

até para o fortalecimento de uma linguagem ultrarrevolucionária e sectária por parte 

da Internacional Comunista entre 1928 e 1934 não residia somente no fato da crise 

socioeconômica do primeiro pós-guerra – reforçada pela Grande Depressão de 1929 

e a ascensão de Hitler – encorajar a produção de “especulações apocalípticas”, e 

sim pela própria situação política do PCUS após Stalin assumir o seu controle, 

exigindo uma retórica que compensasse o surgimento de divergências entre os 

interesses do Estado soviético, que começara a ganhar reconhecimento dos 

governos dos outros países, e o objetivo do movimento comunista internacional em 

expandir a revolução social pelo resto do mundo.448 Mesmo detectando que desde o 

início dos anos 1920 a União Soviética não estava mais voltada para realizar a 

revolução mundial, embora ainda fosse do seu agrado que ela acontecesse,449 

Hobsbawm aponta para a paulatina transformação da III Internacional em um 

simples instrumento da política de Estado soviético, controlado de perto pelo PCUS 
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por meio de expurgos dos seus dirigentes, até o momento em que a revolução 

mundial não passasse mais de uma retórica, com a tolerância somente de 

revoluções que não entrassem em conflito com os interesses soviéticos e nem 

fugissem ao seu controle direto.450  

Para Hobsbawm, a chamada linha “classe contra classe” foi quem conduziu o 

movimento comunista internacional a um estonteante desastre político, pois, apesar 

do Komintern ter previsto acertadamente a chegada de uma nova crise econômica, 

logo confirmada com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 29 de outubro de 1929, 

a sua crença de que a crise traria consigo uma nova onda revolucionária não se 

concretizou, e o resultado obtido foi totalmente o oposto: o enfraquecimento não só 

dos comunistas, como também dos demais setores do movimento operário, e, em 

contrapartida, o fortalecimento vitorioso do nazi-fascismo.451 O estabelecimento da 

tese de que os social-democratas, assim como os outros agrupamentos moderados 

e/ou reformistas, seriam na verdade “social-fascistas”, bem como a negação da 

existência de contradições entre o fascismo e a democracia burguesa,452 chegou a 

tal ponto que, em 1933, Togliatti, um dos futuros dirigentes da III Internacional em 

seu próximo período, foi obrigado por Moscou a fazer a “autocrítica” da sua sugestão 

de que, pelo menos na Itália de Benito Mussolini, a social-democracia não era “o 

principal inimigo”.453 

Hobsbawm afirma que atualmente podemos enxergar claramente que a linha 

de “classe contra classe” era uma “idiotice suicida”, e que a proposição de que os 

social-democratas representavam um perigo maior do que os nacional-socialistas 

não passava de uma “insanidade política”.454 Mas, por outro lado, ele não tem 

dúvidas sobre a existência de algumas desculpas para as “loucuras” do Komintern, 

apesar da existência de socialistas e comunistas que se opuseram a ela e foram 

silenciados,455 numa clara alusão ao afastamento de Lukács da política entre 1928 e 

1956 e ao boicote dos escritos de Gramsci após a sua prisão em 1926.456 Olhando 

retrospectivamente, como um historiador e não mais como um co-participante 
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inexperiente, e mais de setenta anos depois, Hobsbawm já não tem tanta certeza de 

que uma união antifascista na Alemanha conseguisse deter Hitler, pois a obtenção 

de uma maioria parlamentar de centro-esquerda não era mais possível após o triunfo 

eleitoral nazista de 1932, nem mesmo com a “improvável” aliança entre comunistas, 

social-democratas e o Partido Católico do Centro.457  

Segundo Hobsbawm, o último ato do fracasso do Komintern na Alemanha 

teria ocorrido na noite de 27 de fevereiro de 1933, data do incêndio da sede do 

Reichstag, acontecimento habilmente aproveitado politicamente pelos nazistas ao 

jogar a culpa sobre os comunistas. Apesar disso, ele discorda da versão que aponta 

os próprios nazistas como executores deste atentado, preferindo acompanhar a 

opinião majoritária entre os historiadores de que foi uma iniciativa individual de 

Marinus van der Lubbe, um jovem esquerdista holandês que pretendia mobilizar os 

trabalhadores alemães para a ação direta contra o novo governo nazista. O 

resultado final evidenciado por Hobsbawm foi o fato de Hitler, com menos de um 

mês no cargo de chanceler, ter conseguido arrancar uma “carta branca” do 

presidente Paul von Hindenburg para reprimir violentamente os comunistas “e outros 

indesejáveis”, o que foi implementado rapidamente por Hermann Göring através de 

prisões, espancamentos, torturas e assassinatos.458 

 

2.4. As Frentes Populares e a Resistência antifasci sta 

 

Em sua autobiografia, Hobsbawm constata que: 

 

Politicamente, tendo me filiado a um Partido Comunista em 1936, pertenço à era da 

unidade antifascista e da Frente Popular. Isso continua a determinar meu 

pensamento estratégico em política até hoje.459 

  

Mas a sua análise mais profunda a respeito destes temas só foi exposta 

sistematicamente durante as já mencionadas discussões a respeito do caminho que 

a esquerda britânica deveria adotar para melhor combater a ofensiva neoliberal da 

“era Thatcher”. Neste debate, que atravessou praticamente toda a década de 1980, 
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ele diz ter pautado os seus textos – compilados na obra Estratégias para uma 

esquerda radical – na própria tradição política radical de Marx e Lenin, e mais 

concretamente nas decisões tomadas no VII Congresso da Internacional Comunista 

(1935), o último realizado por esta organização.460  

Para Hobsbawm, a substituição da linha política de “classe contra classe” pela 

ampla unidade antifascista não significou de forma alguma o abandono de uma 

postura classista por parte do Komintern, sendo que esta nova estratégia de 

alianças conseguiu, além de promover o fortalecimento dos partidos comunistas em 

vários países do mundo, produzir uma radicalização dos trabalhadores e de outros 

setores sociais capaz de trazer “pela primeira e única vez” a luta política para o nível 

da luta armada na Europa Ocidental, conquistando inclusive dez países do Leste 

europeu para o campo socialista.461 Ele até aceita que a política de ampla aliança 

das décadas de 1930 e 1940 possa ser acusada de desvios em benefício dos 

interesses de Estado da União Soviética, prejudicando assim a classe trabalhadora 

de alguns países, como realmente aconteceu com a continuidade da coalizão 

conservador-trabalhista na Grã-Bretanha após o término da Segunda Guerra 

Mundial. Mas, por outro lado, ele discorda totalmente de que ela não fosse uma 

genuína política de classe, muito pelo contrário, julgando-a como “a estratégia mais 

efetiva” realizada pelos comunistas em países que não viviam uma situação 

revolucionária imediata, nos lembrando que Marx – na época da Comuna de Paris – 

e Lenin – durante a Revolução Russa – também haviam pensado em termos de uma 

frente ampla de classe, desde que liderada pelo proletariado.462 

A França e a Espanha de meados da década de 1930 são apontadas por 

Hobsbawm como os primeiros governos que tinham por base a aliança entre 

comunistas, social-democratas e partidos de classe média. Como não possuíam a 

pretensão imediata de promover uma revolução socialista, este tipo de governo 

sempre havia sido condenado pela esquerda revolucionária, a menos que ocorresse 

em países coloniais ou semicoloniais, onde, segundo as resoluções da III 

Internacional em 1928, a instalação da “ditadura do proletariado” ainda não estava 

na ordem do dia.463 Apesar do fracasso dessas duas primeiras experiências, 

respectivamente em 1938 e 1939, ele observa que a proposta de formação de 
                                                           

460 Eric HOBSBAWM, Prefácio, in Estratégias para uma esquerda racional, p. 12. 
461 Idem, A retirada para o extremismo, in Estratégias para uma esquerda racional, p. 111. 
462 Ibid., pp. 111-2. 
463 Idem, Cinquenta anos de Frentes Populares, in Estratégias para uma esquerda racional, p. 121. 
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governos de Frentes Populares foi várias vezes concretizada durante e logo após a 

Segunda Guerra Mundial, caindo em descrédito após o início da Guerra Fria – 

exceto nas áreas de libertação colonial –, mas tomando fôlego novamente a partir da 

década de 1960 na Itália, e outra vez na França e na Espanha.464  

A implementação da política de Frentes Populares por Dimitrov, o novo 

secretário-geral do Komintern, não era somente uma tática defensiva provisória 

capaz de reverter a grande derrota provocada pela linha “classe contra classe”, mas 

uma estratégia cujo objetivo principal era o de promover o avanço do socialismo. Na 

verdade, sua essência residia na reunificação do movimento operário, buscando 

superar a divisão entre social-democratas e comunistas mais por meio de uma união 

dos seus respectivos sindicatos em uma só federação, como de fato ocorreu na 

França, do que por intermédio de uma improvável “fusão de partidos socialistas e 

comunistas em um único partido da classe trabalhadora”.465 Ele entende que: 

 

A novidade dessa estratégia estava no uso das mesmas armas para propósitos 

defensivos e ofensivos. Isso porque, desde o início, as frentes populares não eram 

encaradas simplesmente como uma desesperada aliança, necessária e de curto 

prazo, contra um inimigo que ameaçava forças que não tinham nada em comum 

exceto o medo dessa ameaça. Isso talvez acontecesse, como de fato aconteceu, 

nos pontos mais afastados da unidade antifascista. Assim, em 1938, o Partido 

Comunista Britânico chocou seus seguidores, propondo ampliar seu apoio a 

Churchill, tal como Churchill, sem hesitar, em 1941, chocaria os que o apoiavam, 

dando força a Stalin. Nos dois casos o motivo era o mesmo, principalmente porque 

até o diabo seria um bom aliado contra Hitler, caso estivesse preparado para 

enfrentá-lo. Porém, os governos de frentes populares antifascistas, baseados na 

unidade da classe trabalhadora, o que era o resultado lógico da estratégia, foram 

desde o princípio encarados também como elementos possíveis na transição do 

capitalismo para o socialismo. O Komintern foi extremamente cauteloso e 

competente em suas formulações sobre o assunto, mas suficientemente claro para 

afirmar que: “Em inúmeros países o governo da frente unida talvez se comprove uma 

das mais importantes formas de transição”. De maneira mais genérica, afirmava com 

clareza que a luta contra o fascismo era o principal caminho na batalha pelo 
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socialismo. Derrotar o fascismo significava também dar um golpe importante no 

capitalismo.466 

 

Já abordamos, na Introdução e no capítulo anterior, as opiniões de 

Hobsbawm a respeito da disputa entre os valores iluministas e não-iluministas 

ocorrida nos conflitos políticos das décadas de 1930 e 1940, bem como seus 

importantes efeitos sobre a intelectualidade. Outro aspecto do seu pensamento 

sobre este mesmo período é o de que a linha que separava fascismo e antifascismo 

era precisamente a luta de classes, fazendo com que a estratégia de Frentes 

Populares não somente fornecesse um grande número de aliados à esquerda neste 

confronto, mas, pelo seu caráter de luta armada – como a Guerra Civil Espanhola e 

a Segunda Guerra Mundial –, possibilitasse sua transformação numa luta 

revolucionária que trouxe a guerrilha para a Europa Ocidental e expandiu o 

socialismo para a maior parte da Europa do Leste.467 Em suma, o período da 

unidade antifascista é considerado por Hobsbawm como um “grande sucesso”, pois, 

além de ter conseguido derrotar o nazi-fascismo, acabou com o isolamento sectário 

no qual os partidos comunistas estavam afundados (vide a força que o PCF e o PCI 

obtiveram em seus países), deixando dúvidas apenas sobre a real contribuição 

fornecida pelos governos de Frentes Populares à transição ao socialismo.468  

Quanto ao debate da estratégia de Frentes Populares no interior do 

movimento comunista internacional, Hobsbawm localiza a existência de profundas 

divergências sobre esta questão. Por um lado, a União Soviética estava 

prioritariamente interessada em estabelecer alianças diplomáticas que garantissem 

sua segurança diante de uma provável invasão alemã ao seu território, deixando 

para um segundo plano quaisquer expectativas revolucionárias em outros países. 

Isto teria se coadunado perfeitamente, segundo o nosso autor, com a subordinação 

dos partidos comunistas à defesa da “Pátria do socialismo”, diante do consenso de 

que a sua destruição significaria um “retrocesso fatal” à causa socialista em nível 

mundial. Por outro lado, existiam fortes resistências dentro do Komintern à política 

de frentes amplas, sendo que algumas lideranças até defendiam o retorno à clássica 

visão revolucionária que fora tão poderosa no imediato pós-1917; dentre elas 
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Solomon Lozovsky e Béla Kun, o principal líder da efêmera República Soviética 

Húngara de 1919.469  

Tendo por base as ideias de Gramsci, Hobsbawm afirma que os comunistas 

ocidentais tiveram que enfrentar sociedades muito mais complexas do que a Rússia 

czarista, pois, no Ocidente, o Estado “era apenas a primeira linha de defesa da 

burguesia” e existia a necessidade de se travar uma longa luta pela hegemonia 

também nas demais instituições da sociedade civil.470 Assim, como a perspectiva de 

uma transição imediata para a “ditadura do proletariado” não havia se mostrado 

correta na Europa Ocidental, e como a recusa dos comunistas em participar dos 

governos burgueses os afastava ainda mais da disputa por esta hegemonia, 

Hobsbawm aponta para a proposta de governos de Frentes Populares como a 

fórmula encontrada para se fazer a transição para o socialismo nas sociedades 

ocidentais, ou seja, “uma fase intermediária entre o domínio da burguesia e o 

socialismo”.471 

Muito embora considere que a estratégia de Frentes Populares foi elaborada 

para responder às questões sociais e políticas específicas das sociedades 

ocidentais desenvolvidas, Hobsbawm destaca que foi na Europa Oriental – logo 

após o término da Segunda Guerra Mundial – que ocorreram verdadeiras alianças 

governamentais neste sentido. Para ele, o surgimento da Guerra Fria é que acabou 

pondo um fim nas esperanças de que as nascentes “Democracias Populares” 

concretizassem uma transição gradual para o socialismo, lamentando que, em 

consequência disto, estes novos regimes foram rapidamente transformados em 

meras ditaduras “travestidas” dos seus respectivos partidos comunistas; um modelo 

padronizado e imposto pela própria União Soviética aos Estados localizados no 

Leste da Europa.472  

Ele critica também a ultraesquerda ocidental por almejar uma passagem muito 

rápida do governo de Frente Popular para uma “ditadura do proletariado”, 

identificando as raízes desta ansiedade na repercussão das opiniões de Trotsky no 

seu interior, pois, aos seus olhos, este revolucionário russo havia rejeitado 

sectariamente todas as propostas políticas vindas da Internacional Comunista, 
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fossem elas anteriores ou posteriores a 1934. Segundo ele, Trotsky acreditava 

inicialmente que a política de Frentes Populares acabaria por enfraquecer a classe 

trabalhadora, favorecendo assim o avanço do fascismo; e mesmo mais tarde, 

quando ficou claro que esta estratégia promovia o crescimento do movimento 

operário, rejeitou-a novamente, juntamente com outros ultrarradicais, ao perceber 

que ela não percorria os caminhos de uma revolução clássica.473  

Ao mesmo tempo, Hobsbawm também faz suas críticas aos governos de 

Frentes Populares, sendo que as principais delas são as de que: 

 

Eles talvez não tentem um avanço na direção do socialismo e, portanto, não 

consigam passar de coalizões comuns e temporárias. Acho que a Frente Popular 

francesa de 1936 abre-se a essas críticas. Tais governos talvez tenham confiado 

demais, pensando que estavam sendo levados na direção correta por inevitáveis 

forças históricas. Como deixei sugerido acima, essa foi a fraqueza do argumento de 

que a derrota do fascismo deveria provocar o declínio do capitalismo, ou de que o 

capitalismo, depois da guerra, não conseguiria recobrar sua iniciativa e seu 

dinamismo. Isso significou que os comunistas participantes desses governos não 

realizaram o bastante para mudarem as estruturas políticas de seus países. Por 

exemplo: pode-se argumentar que o PCI, em 1945 (quando tinha por trás o peso de 

uma insurreição antifascista), vacilou em destruir a estrutura da velha burocracia 

fascista e o poder político da Igreja, confiando demais numa Constituição nova e 

evidentemente muito progressista, que ele ajudou a redigir. As frentes populares 

também podem ser criticadas por falharem ao avaliar os grandes e sérios problemas 

de se transformarem coalizões ou alianças eleitorais heterogêneas, e que se 

suspeitavam mutuamente, em governos que implantassem reformas efetivas. Essa 

crítica certamente pode ser feita à Unidade Popular chilena [1970-3]. Por fim, as 

frentes populares às vezes podem ser criticadas por não avaliarem direito o fato 

básico de que o governo, em si, não é o poder; que os governos reformistas que se 

afastam muito das classes dominantes podem ser destruídos por elas, por seus 

aliados ou por seus apoios estrangeiros.474 

 

Hobsbawm voltaria a abordar o período das Frentes Populares em seus 

trabalhos posteriores para detalhar que esta nova estratégia da III Internacional 
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consistia em três “círculos concêntricos”: a Frente Única, isto é, a unidade de todo o 

movimento operário servindo de base para Frente Popular, a aliança propriamente 

dita com os democratas e liberais, que por sua vez sustentaria a Frente Nacional, 

um pacto bem mais amplo, que abarcava todos os setores antifascistas, inclusive 

parte da direita, “independentemente de crenças ideológicas ou políticas”.475 Ele cita 

o comunicado do Komintern de 1936, elogiando-o enquanto uma descrição exata da 

estratégia que seria adotada durante a Segunda Guerra Mundial, com as coalizões 

voltadas para derrotar o nazi-fascismo e implantar em seguida uma “nova 

democracia”, cujos objetivos, pelo menos até a eclosão da Guerra Fria, “não era, de 

maneira específica, a conversão imediata para sistemas socialistas ou a abolição do 

pluralismo político e da propriedade privada”.476 

Apesar de ressaltar o pioneirismo francês na elaboração e na aplicação da 

política de Frentes Populares, Hobsbawm dá um maior destaque em suas obras à 

experiência da República espanhola. Sem dúvida, a dramaticidade da Guerra Civil 

de 1936-9 e o seu maior envolvimento pessoal com este episódio pesaram nesta 

diferenciação de ênfase dada em seus escritos.  

Sobre a Frente Popular francesa, ele apenas relata a sua presença no 

“inesquecível” 14 de julho de 1936, participando das comemorações simultâneas da 

Queda da Bastilha e da vitória eleitoral de León Blum, o primeiro socialista a exercer 

o governo da França. Nesta ocasião, ele rodou por Paris encima do caminhão 

pertencente ao jornal cinematográfico do Partido Socialista francês, registrando os 

acontecimentos daquele “grande dia” para o seu tio Sidney, que estava envolvido 

com a indústria cinematográfica naquela época.477 Já quanto à Espanha, Hobsbawm 

dá mais detalhes de seu envolvimento, ainda como aluno de Cambridge, na 

campanha a favor dos republicanos e na morte do amigo John Cornford nos campos 

de batalha espanhóis; lamentando a decisão do PCGB em desestimular o 

recrutamento de estudantes que não tivessem qualificações militares especiais, 

como era o seu caso, para servir nas Brigadas Internacionais.478  

Outro relato interessante foi a sua aventura de um dia (no verão de 1936) na 

cidade catalã de Puigcerdá, localizada nos Pireneus e bem próxima da fronteira com 

a França, de onde acabou sendo expulso de volta para o território francês: 
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(...) na época era, para todos os efeitos práticos, uma comuna revolucionária 

independente dominada pelos anarquistas, com uma mistura de membros do POUM 

(Partido Operário de Unificação Marxista). (Não vi sinais de comunistas nem de 

socialistas, na época fundidos num único partido, o PSUC, Partido Socialista 

Unificado da Catalunha). Não recordo exatamente de que forma me comuniquei com 

os locais, que naturalmente se interessaram por um forasteiro chegado de surpresa, 

e na verdade por qualquer estrangeiro, mas nesse ponto a Espanha e a França 

estão bastante misturadas, e a língua catalã é bem próxima de ambos os idiomas. 

Não me lembro de problemas. Minha imagem mais duradoura desse dia memorável 

é de alguns caminhões estacionados na praça principal. Quando alguém tinha 

vontade de seguir para a guerra, dirigia-se aos caminhões, e logo que um deles 

ficava cheio de voluntários em número suficiente, ao que me disseram, partia para a 

frente de batalha.479 

 

Mesmo ressaltando que os conflitos políticos da década de 1930, tanto os 

travados no interior dos Estados nacionais, quanto os ocorridos entre eles, eram 

essencialmente transnacionais, como ficara evidente na Guerra Civil Espanhola,480 

Hobsbawm discorda que ela tivesse sido a primeira fase da Segunda Guerra 

Mundial, pois, além do general Franco não poder ser descrito exatamente como um 

fascista, a vitória dos nacionalistas não teve quaisquer consequências em nível 

mundial, apenas mantendo o isolamento político espanhol, e por conseguinte de 

Portugal, por mais três décadas.481 Ele observa também que, apesar de inicialmente 

ter se comprometido com um Acordo de Não-Intervenção – que pretendia 

ilusoriamente evitar o maciço apoio dado pelos alemães e italianos aos generais 

rebelados –, a União Soviética apoiou “sem reservas” os republicanos, o que fez 

crescer bastante o seu prestígio e dos comunistas na Espanha e no resto do mundo, 

estabelecendo-os em pouco tempo “como a espinha dorsal do esforço militar 

republicano”.482 

No entanto, apesar de reconhecer todo o seu heroísmo, Hobsbawm considera 

fraco o desempenho militar dos republicanos espanhóis, pois, além de 

estranhamente não terem utilizado a tática de guerra de guerrilhas, continuaram – 
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ao contrário dos nacionalistas – divididos militar e politicamente, “apesar da 

contribuição dos comunistas”.483 Ele dá ênfase ao fato do Komintern ter 

disponibilizado seus melhores talentos na organização das Brigadas Internacionais e 

na assessoria política dos comunistas espanhóis, citando nominalmente a atuação 

do futuro marechal Tito no recrutamento de combatentes e do líder italiano Togliatti 

na orientação do “inexperiente” Partido Comunista Espanhol (PCE); destacando 

também a convocação por parte da União Soviética de “algumas de suas mais 

impressionantes cabeças militares para servir na Espanha”. Mas, apesar de 

convencido de que a Guerra Civil Espanhola não tenha se constituído na época 

como “um bom presságio” na luta contra o nazi-fascismo, Hobsbawm afirma que ela 

acabou antecipando e moldando a união entre conservadores patriotas e 

revolucionários sociais que iriam destruí-lo na Segunda Guerra Mundial.484  

Assim, fica bem claro o posicionamento de Hobsbawm a favor da atuação do 

movimento comunista internacional na Espanha, em detrimento do desempenho do 

anarquismo, a principal força política revolucionária daquele país. Já tratamos no 

capítulo anterior da sua visão a respeito do movimento anarquista em geral, mas não 

podemos deixar de lado a análise mais específica que ele faz sobre o 

comportamento dos anarquistas espanhóis, especialmente na década de 1930.  

Hobsbawm inicia reformulando a tese do historiador Raymond Carr que, em 

Spain: 1808-1939 (1966), apontara para o fracasso do desenvolvimento econômico 

capitalista e do liberalismo político em solo espanhol desde o século XVIII, pois, para 

nosso historiador, o que havia realmente falhado na história recente da Espanha fora 

a sempre iminente, e ocasionalmente eclodida, revolução social.485 Ele joga todo o 

peso do insucesso do movimento camponês e operário daquele país nas costas dos 

anarquistas, pois os mesmos nada fizeram para mudar os estilos “primitivos” das 

revoltas, muito pelo contrário, reforçou-os deliberadamente, legitimando assim uma 

suposta “impotência tradicional dos pobres”.486 Ele também faz questão de 

esclarecer que isto não nega de maneira alguma o importante papel desempenhado 

pelo anarquismo na formação de um movimento operário espanhol “genuinamente 
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revolucionário”, bem como não exime os socialistas e comunistas de suas 

responsabilidades pelo fracasso da revolução espanhola: os primeiros por 

substituírem de 1934 em diante o oportunismo por um “maximalismo 

estrategicamente cego”, e os segundos por se deixarem limitar pelo sectarismo 

político da III Internacional em 1931, momento em que a deposição de Alfonso XIII e 

a queda da monarquia lhes haviam dado reais possibilidades de efetuar alianças 

estratégicas487.  

Por outro lado, ele insiste que os anarquistas foram os principais responsáveis 

pela derrota da Revolução Espanhola, pois não somente predominavam no interior 

do movimento operário, como também haviam, de certa forma, moldado aquela 

revolução, embora se mostrassem totalmente incapazes de defendê-la militar e 

politicamente diante da reação nacionalista.488 Neste aspecto, Hobsbawm entra em 

rota de colisão com Noam Chomsky e outros membros da nova escola de 

historiadores libertários, os quais não admitem que “a única política prática e eficaz” 

para vencer aquela guerra foi a apresentada pelos comunistas; fato este que poderia 

ser comprovado por meio da constatação do rápido crescimento da influência 

comunista dentro das forças republicanas, apesar de ter ocorrido tarde demais para 

reverter o resultado final. Em uma nota de rodapé, Hobsbawm até admite que os 

comunistas diretamente envolvidos na Guerra Civil Espanhola poderiam ser 

criticados “por se prestarem às vinganças da polícia secreta de Stalin” e por se 

oporem à caracterização daquele conflito enquanto uma verdadeira revolução social, 

sendo que outras críticas à atuação política dos comunistas só poderiam ser 

acrescentadas no caso da sobrevivência da República, pois, diante da sua derrota, 

elas não passam de meras especulações acadêmicas.489 Ainda no campo das 

especulações da historiografia contrafactual, por ele tão criticada, Hobsbawm admite 

no final da sua autobiografia que, “com enorme esforço” da sua parte, até aceitaria 

as alegações que encontram vantagens para a Espanha, se o golpe militar de 

Franco tivesse sido vitorioso logo em meados de 1936, evitando assim toda a 

carnificina que se seguiu.490   

No que tange o movimento de resistência antifascista, já fizemos a 

observação no capítulo anterior que, na concepção de Hobsbawm sobre a história 
                                                           

487 Eric HOBSBAWM, O contexto espanhol, in Revolucionários, p. 85. 
488 Ibid., pp. 85-6.  
489 Ibid., p. 86. 
490 Idem, Tempos interessantes, p. 454. 
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do “Breve Século XX”, a aliança entre liberais e comunistas para combater e derrotar 

o nazi-fascismo na Segunda Guerra Mundial foi fundamental para a salvação da 

democracia e, paradoxalmente, do próprio capitalismo. Vimos também que tal união, 

inexistente na maior parte do século – excetuando-se as décadas de 1930 e 1940 –, 

deve-se essencialmente à filiação comum do liberalismo e do comunismo aos ideais 

iluministas, mortalmente ameaçados pelos novos movimentos de massa 

conservadores e/ou reacionários surgidos na Europa dos anos 1920, e fortemente 

atuantes nos dois decênios seguintes. Mas esta situação histórica, segundo ele 

próprio, além de ter um caráter “excepcional”, duraria no máximo entre 1939 e 1947, 

“mais realisticamente de 1935 a 1945”, período em que os Estados Unidos e a União 

Soviética perceberam que a existência do III Reich alemão representava “um perigo 

maior do que cada um ao outro”. Para ele, este sentimento geral pode ser 

perfeitamente demonstrado por meio do resultado de uma pesquisa, datada de 

janeiro de 1939, em que 83% dos norte-americanos, membros de uma sociedade 

tradicionalmente anticomunista, se declaram favoráveis a uma vitória soviética sobre 

os alemães.491  

Portanto, o que teria forjado a união da Inglaterra e Estados Unidos com a 

União Soviética contra a Alemanha e seus aliados italianos e japoneses fora 

precisamente a superação das “maquinações da Realpolitik” diante das crescentes 

ameaças da ideologia nazi-fascista. Conforme avançava a década de 1930, ficava 

cada mais claro que não era somente a manutenção ou não do equilíbrio entre os 

Estados-nação do sistema internacional vigente na época que estava em jogo, mas 

o confronto entre os “descendentes do Iluminismo do século XVIII e das grandes 

revoluções” – incluindo-se o Outubro de 1917 – e os adversários irreconciliáveis 

destes ideais. Em outras palavras, o principal antagonismo da Segunda Guerra 

Mundial não se encontrava entre capitalismo e comunismo, mas entre “progresso” e 

“reação”; o que acabou por transformar este conflito mundial em uma verdadeira 

“guerra civil ideológica internacional”, pois as fronteiras que separavam fascismo e 

antifascismo perpassavam o interior de todos os países nele envolvidos direta ou 

indiretamente; exceção feita às áreas colonizadas, onde o imperialismo franco-

britânico aparecia como o grande inimigo a ser derrotado.492 
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Porém, Hobsbawm tem claro que a aliança entre o Ocidente e a União 

Soviética contra o nazi-fascismo não foi tão fácil, pois, apesar do reconhecimento e 

da disposição daqueles em chegar a um acordo com os soviéticos, muitos setores 

conservadores ainda enxergavam no bolchevismo a maior ameaça ao capitalismo 

liberal; e, portanto, torciam por uma guerra entre a Rússia socialista e a Alemanha 

nazista que, ao mesmo tempo, destruísse a primeira e enfraquecesse a segunda. 

Para ele, teria sido precisamente este receio de estar absolutamente sozinho contra 

Hitler o que teria levado Stalin – um “inflexível defensor” da aliança antifascista 

desde 1935 – a assinar o Pacto Germano-Soviético em 23 de agosto de 1939, 

procurando não apenas resguardar-se de um conflito que enfraqueceria as 

potências ocidentais, mas também recuperar importantes territórios que pertenceram 

ao antigo Império Russo, tais como a porção oriental da Polônia, toda a Finlândia e 

os três países bálticos.493  

Em Tempos interessantes, Hobsbawm lembra que a tese de que a guerra 

deixara de ser antifascista “não fazia sentido emocional nem intelectual” algum para 

grande parte dos militantes comunistas, embora a noção de “centralismo 

democrático” os levasse a aceitar esta nova orientação. Consultando o seu diário da 

época do serviço militar, ele não encontrou nenhuma reserva da sua parte em 

relação a esta nova postura, apontando inclusive que o comportamento 

antissoviético dos governos francês e inglês durante a Guerra Russo-Finlandesa 

(1939-40) os ajudou a acreditar que as potências ocidentais estavam mais 

empenhadas em destruir o comunismo do que o nazismo.494 Mas observa que a 

partir do verão de 1940 esta linha política não fazia mais sentido, o que se tornou 

ainda mais claro depois da invasão dos Bálcãs pelos alemães na primavera de 

1941, indicando a aproximação de um ataque alemão à União Soviética; fato este 

que somente Stalin preferiu não acreditar, não aceitando as provas sobre a 

Operação Barba-Ruiva nem mesmo após as tropas nazistas terem cruzado as 

fronteiras soviéticas.495 Dentro deste contexto, ele afirma que tanto os comunistas 

quanto os não-comunistas sentiram simultaneamente “alívio e esperança” com a 

invasão alemã da União Soviética em junho de 1941, oportunidade em que sugeriu 

com sucesso o envio de uma bola de futebol assinada por todos os membros da sua 
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560ª Companhia de Campo de Engenheiros Reais a uma unidade equivalente de 

engenheiros do Exército Vermelho.496  

Portanto, segundo Hobsbawm, o aparente fracasso da linha de unidade 

antifascista do Komintern – que teria feito Stalin fazer um acordo com Hitler e a 

instruir o movimento comunista internacional a abandonar tal estratégia – foi 

completamente desfeito em 1941 com o ataque alemão sobre o território soviético e 

a entrada dos Estados Unidos diretamente no conflito. Em seu ponto de vista, foram 

essencialmente estes dois acontecimentos que transformaram um enfrentamento 

exclusivamente europeu, que caracterizou a Primeira Guerra Mundial, numa guerra 

global e principalmente “numa aliança entre o capitalismo dos EUA e o comunismo 

da União Soviética” contra os países do Eixo. Ele acrescenta ainda que, como 

praticamente todo o território europeu, menos a Grã-Bretanha, estava ocupado pelos 

exércitos alemães ou por seus aliados, esta guerra seria basicamente uma 

resistência de civis e ex-civis contra as tropas invasoras.497 

Outro aspecto da Resistência destacado por Hobsbawm, e já citado por nós, 

diz respeito ao fato da luta antifascista ter trazido a guerra de guerrilha tanto ao 

Oriente quanto ao Ocidente da Europa, e com ela a ameaça da revolução social; 

mesmo se surpreendendo que os métodos guerrilheiros estranhamente não foram 

utilizados na Guerra Civil Espanhola. Sua conclusão é a de que: 

 

O caminho para a revolução pela longa guerra de guerrilha foi descoberto um tanto 

tardiamente pelos revolucionários sociais do século XX, talvez porque em termos 

históricos essa forma de atividade em essência rural estivesse associada de modo 

esmagador a movimentos de ideologias arcaicas facilmente confundidos pelos 

observadores urbanos com o conservadorismo, ou mesmo com a reação e a 

contrarrevolução. Afinal, as poderosas guerras de guerrilha do período revolucionário 

e napoleônico francês dirigiam-se sempre contra, e jamais a favor da França e da 

causa de sua Revolução. A própria palavra “guerrilha” não fazia parte do vocabulário 

marxista até depois da Revolução Cubana de 1959. Os bolcheviques, que travaram 

tanto guerra irregular quanto regular durante a Guerra Civil, usavam o termo 

partisan, que se tornou padrão nos movimentos de resistência inspirados pelos 

soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. 498  
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Ainda que cite a exceção dos comunistas chineses liderados por Mao Tsé-

tung após o fracasso da insurreição nas cidades em 1927, Hobsbawm sustenta a 

opinião de que o incentivo “mais imediato e geral” para a adoção da guerra de 

guerrilhas pelo movimento comunista internacional teria vindo da Segunda Guerra 

Mundial, diante da tarefa de resistir à ocupação dos exércitos alemães e de seus 

aliados em praticamente toda a Europa, especialmente após a invasão da União 

Soviética pelas tropas hitleristas em meados de 1941.499 

Ao buscar entender a história dos movimentos de Resistência na Europa, 

Hobsbawm observa que ela está impregnada de mitologia, devido principalmente ao 

fato da legitimidade da maioria dos regimes e governos que emergiram do segundo 

pós-guerra naquele continente estar fundamentada no seu desempenho na luta 

contra o invasor nazista.  O “caso extremo” desta necessidade mística seria o da 

França de De Gaulle, onde inexistia uma continuidade com o governo de 1940, pois 

este acabara notoriamente cooperando com os ocupantes alemães, e diante do 

precário apoio popular da Resistência francesa até 1944.500 Ele faz ainda duas 

observações importantes sobre a Resistência europeia. A primeira diz respeito à sua 

insignificância militar fora da Rússia soviética, à sua condição de fator não decisivo 

para além dos Bálcãs, e ao seu papel essencialmente “político e moral”, 

especialmente na Itália, onde se conseguiu uma notável mobilização entre 1943-5 

(100 mil combatentes, com 45 mil mortos) capaz de superar os vinte anos de forte 

apoio social ao fascismo, diferentemente dos alemães que, na sua grande maioria, 

apoiaram o governo nazista até o fim. A segunda observação se refere à tendência, 

exceto na Polônia, dos movimentos de Resistência pender para a esquerda do 

espectro político, pois os setores mais conservadores – incluindo vários movimentos 

regionalistas ou nacionalistas e a ala anticomunista da Igreja Católica – nutriam 

francas simpatias pelos invasores nazistas.501  

Hobsbawm nos chama a atenção para o grande destaque e avanço político 

obtido pelos comunistas por meio da sua participação nos movimentos de 

Resistência antifascistas, alcançando o ápice de sua influência em 1945-7, 

excetuando-se novamente o caso alemão, “onde não se recuperaram da brutal 

decapitação de 1933, e das heróicas e suicidas tentativas de resistência nos três 
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anos seguintes”.502 Ele destaca o fato do PCF e do PCI terem saído da luta de 

Libertação como enormes forças eleitorais e o fato dos comunistas iugoslavos, 

albaneses e gregos terem se credenciados como os novos dirigentes de seus 

países;503 e não credita este êxito somente à estrutura própria do “partido de 

vanguarda” de Lenin estar voltada à ação clandestina – diferentemente dos partidos 

socialistas e social-democratas que só sabiam atuar na legalidade –, mas também 

ao apelo mobilizador do seu internacionalismo e à ferrenha convicção de seus 

militantes, capaz de combinar “bravura, auto-sacrifício e brutalidade” de modo 

impressionante.504  

Hobsbawm não esconde a sua admiração pessoal por estes feitos, colocando 

em evidência as altas perdas sofridas pelos comunistas, tais como o caso do PCF, 

que passou a ser conhecido como “o partido dos fuzilados” por ter pelo menos 15 mil 

de seus membros executados pela ocupação nazista; fama esta que o ajudou a 

atrair para dentro de suas fileiras toda uma geração de intelectuais.505 Mas, por outro 

lado, demonstra todo o seu desapontamento com a omissão dos comunistas – salvo 

os guerrilheiros dos Bálcãs – em tentar instalar regimes revolucionários em seus 

países logo após a Libertação dos mesmos; mesmo considerando o vigoroso 

desencorajamento vindo da União Soviética para que não tomassem nenhuma 

iniciativa unilateral visando tomar o poder, procurando assim manter a “aliança 

antifascista abrangente” nos regimes de “novo tipo de democracia” surgidos no pós-

guerra. A propósito, ele nos lembra que as revoluções sociais feitas pelos 

comunistas iugoslavos, albaneses e chineses foram feitas contrariando 

expressamente a vontade de Stalin.506  

Por fim, não podemos nos esquecer de apontar o papel especial que 

Hobsbawm reserva para a União Soviética nos rumos e no resultado final da 

Segunda Guerra Mundial, chegando a declarar o “Vinte e Dois de Junho” de 1941 – 

dia da invasão alemã ao território soviético – como “a data decisiva” daquele conflito; 

resultado da insensatez de Hitler que, ao almejar conquistar grandes recursos 

materiais e escravos humanos para derrotar a Grã-Bretanha, acabou colocando a 

Alemanha sob duas frentes de batalha. Para ele, a subestimação dos nazistas 
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alemães em relação à capacidade de resistência dos soviéticos tinha certa razão de 

ser, diante não só dos expurgos que se abateram sobre o Exército Vermelho durante 

a década de 1930, mas também da inabilidade militar de Stalin. Mas a junção de 

vários fatores, tais como a imensidão das dimensões do país, a valentia e o 

patriotismo do povo russo, “um implacável esforço de guerra”, e uma pausa no terror 

entre 1942 e 1945, conseguiu vencer o invasor.507 

 

Uma vez que a guerra russa não se decidira em três semanas, como Hitler 

esperava, a Alemanha estava perdida, pois não estava equipada nem podia 

aguentar uma guerra longa. Apesar de seus triunfos, tinha, e produzia, muito menos 

aviões do que mesmo a Grã-Bretanha e a Rússia, sem contar os EUA. Uma nova 

ofensiva alemã em 1942, após o inverno terrível, pareceu tão brilhantemente bem-

sucedida como todas as outras e levou os exércitos alemães a fundo no Cáucaso e 

ao valo do baixo Volga, mas não podia mais decidir a guerra. Os exércitos alemães 

foram detidos em Stalingrado (verão de 1942-março de 1943). Depois disso, os 

russos começaram por sua vez o avanço, que só os levou a Berlim, Praga e Viena 

no fim da guerra. De Stalingrado em diante, todo mundo sabia que a derrota da 

Alemanha era só uma questão de tempo.508 

  

Ao fazer o balanço geral dos estragos feitos pela guerra, Hobsbawm enfatiza 

os duros golpes sofridos pela União Soviética em comparação aos demais países 

envolvidos, como, por exemplo, a baixa de 10% a 20% da sua população total – algo 

em torno dos 20 ou 30 milhões de mortos –, enquanto os alemães, italianos e 

japoneses perderam entre 4% e 6% de seus cidadãos, e tanto a Grã-Bretanha 

quanto a França não passaram da faixa de 1%. Mesmo fazendo a ressalva de que 

se trata de estimativas imprecisas, ele demonstra continuar horrorizado com a 

grandeza astronômica desses dados, não fazendo muita diferença se os 900 dias do 

cerco de Leningrado (1941-4) mataram de fome 1 milhão ou 500 mil pessoas, ou se 

é exato que 3,3 milhões dentre os 5,7 milhões de prisioneiros de guerra russos na 

Alemanha não sobreviveram.509 Em termos materiais, Hobsbawm destaca que 25% 

dos bens de capital existentes na União Soviética pré-guerra foram destruídos, 

contrastando com os 13% na Alemanha, 8% na Itália, 7% na França e 3% na 
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Inglaterra; salientando que isto significou na prática que a agricultura e a indústria 

dos Planos Quinquenais soviéticos estavam completamente arruinadas.510 

Hobsbawm encerra a sua análise achando curioso que, apesar de toda essa 

sangria, a União Soviética foi o único país diretamente envolvido na Segunda Guerra 

Mundial – além dos Estados Unidos – que não sofreu transformações sociais ou 

institucionais importantes. Ele não descarta a existência de poderosas tensões 

prontamente reprimidas no campo e até admite que boa parte dos povos soviéticos 

só não apoiou os invasores alemães porque eram vistos e tratados por estes como 

“uma raça de escravos subumanos”. Sua conclusão é a de que a vitória soviética 

sobre os seus agressores nazistas teve por base o patriotismo do povo russo, e que, 

portanto, estava perfeitamente adequado o nome oficial de “Grande Guerra 

Patriótica” dado na União Soviética à Segunda Guerra Mundial.511  

 

2.5. A expansão do socialismo: Leste-europeu e Terc eiro Mundo 

 

Os quarenta anos que separaram a eclosão da Primeira Guerra Mundial e as 

consequências imediatas da Segunda Guerra Mundial foram batizados por 

Hobsbawm, em uma de suas principais obras, de “a Era da Catástrofe”. Foi 

precisamente nestas décadas, em que a sociedade capitalista e o mundo burguês 

sofreram tão fortes abalos que questionaram a sua própria sobrevivência – não 

somente as duas guerras mundiais, mas a grave crise econômica de 1929 e o 

enfraquecimento da democracia liberal diante do desafio nazi-fascista –, que 

ocorreram “as duas ondas de rebelião e revolução globais” responsáveis pela 

adoção do sistema socialista; em um primeiro momento, por um sexto da superfície 

da Terra, e depois, por um terço da humanidade; bem como pelo desmoronamento 

dos impérios coloniais construídos no século anterior.512  

Em uma das suas últimas citações autobiográficas, Hobsbawm faz o seguinte 

depoimento: 
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Quando nasci, todos os europeus viviam em países que faziam parte de impérios, no 

sentido tradicional das monarquias ou no sentido colonial que a palavra tinha no 

século XIX, exceto os cidadãos da Suíça, dos três países escandinavos e das 

antigas dependências do Império Otomano nos Bálcãs. E alguns destes, como, por 

exemplo, os habitantes de Tessalônica, tinham acabado de sair do Império 

Otomano, logo antes da Primeira Guerra Mundial. Os habitantes da África, quase 

sem exceção, viviam em impérios, assim como os habitantes das ilhas do Pacífico e 

do Sudeste Asiático, grandes e pequenas. Não fosse pelo fato de que o velho 

Império Chinês deixou de existir uns seis anos antes do meu nascimento, seria 

possível dizer que todos os países da Ásia faziam parte de impérios, novos ou 

antigos, com exceção, talvez, da Tailândia (então conhecida como Sião) e do 

Afeganistão, que mantinham algum tipo de independência entre potências europeias 

rivais. Apenas as Américas, ao sul dos Estados Unidos, consistiam essencialmente 

em países que nem eram nem tinham dependências coloniais, embora certamente 

fossem dependentes do ponto de vista econômico e cultural. 

No transcurso da minha vida tudo isso mudou. A Primeira Guerra Mundial reduziu a 

cacos o império dos Habsburgo e completou a desintegração do Império Otomano. 

Não fosse pela Revolução de Outubro, esse também teria sido o destino do império 

do czar da Rússia, já muito enfraquecido, como foi o do império alemão, que perdeu 

tanto a Coroa quanto as colônias. A Segunda Guerra Mundial destruiu o potencial 

imperial da Alemanha, que alcançara breve realização com Adolf Hitler, e destruiu 

também os impérios coloniais da era imperial, grandes e pequenos: o britânico, o 

francês, o japonês, o holandês, o português e o belga, assim como o que restava do 

espanhol. (Diga-se de passagem que ela também pôs fim à incursão relativamente 

breve dos Estados Unidos no terreno do colonialismo formal de modelo europeu, nas 

Filipinas e alguns outros territórios). Por fim, ao final do século passado, o colapso 

dos regimes comunistas europeus determinou o fim da Rússia, tanto como a 

entidade multinacional que era no tempo dos czares quanto no império soviético, que 

existiu, mais brevemente, na Europa Central e Oriental. As metrópoles perderam seu 

poder, assim como suas dependências. Só uma possível potência imperial 

persiste.513 

 

Apesar de admitir as diferenças existentes entre as revoluções ocorridas no 

final dessas duas guerras – as primeiras eram essencialmente contra a guerra e as 

segundas nasceram do combate popular ao nazi-fascismo e ao imperialismo –, 
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Hobsbawm entende que “os dois tipos de revolução pós-guerra podem ser vistos na 

perspectiva do historiador como um único processo”.514 Ele ainda está convencido 

de que: 

 

Os regimes comunistas que se estabeleceram no Leste e Sudeste da Ásia após 

1945 (na China, parte da Coreia e da Indochina francesa) também podem ser 

encarados como os filhos da resistência da época da guerra; pois mesmo na China o 

maciço avanço dos exércitos comunistas de Mao para o poder só começou depois 

que o exército japonês partiu para tomar o corpo principal do país em 1937. A 

segunda onda de revolução social mundial surgiu da Segunda Guerra, como a 

primeira tinha surgido da Primeira – embora de uma maneira absolutamente 

diferente. Desta vez era a própria guerra, e não a repulsa a ela, que levava a 

revolução ao poder.515 

  

Mesmo estando ciente de que as revoluções de meados do século XX eram 

bastante diferentes dos modelos clássicos de 1789 e 1917 – dependeram em parte 

da intervenção do vitorioso Exército Vermelho soviético e adotaram como estratégia 

revolucionária a guerra de guerrilhas rurais e não a insurreição urbana –, Hobsbawm 

destaca a satisfação dos comunistas ao se perceberem responsáveis pelos 

governos que cobriam a área entre a parte oriental da Alemanha e a China. Era um 

momento em que a revolução mundial estava conhecendo um franco avanço, pois o 

surgimento de uma dezena de novos Estados socialistas punha um fim às três 

décadas de isolamento da União Soviética, além do processo de descolonização da 

África e da Ásia ainda não ter perdido todo o seu ímpeto, criando grandes 

possibilidades de expansão do socialismo no Terceiro Mundo.516 Enfim, a partir de 

1945, as fronteiras do que seria chamado nos anos 1960 de “socialismo realmente 

existente” foram dramaticamente ampliadas com a incorporação de praticamente 

todo o Leste da Europa (Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, 

Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Albânia), grandes porções do Extremo Oriente 

(China, Coréia do Norte, Vietnã, Laos e Camboja) no período 1945-75, Cuba (1959) 
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e alguns novos países da África subsaariana (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau) 

na década de 1970.517 

Hobsbawm nos chama a atenção para o fato de que alguns fenômenos 

ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial – o genocídio em massa, o grande 

deslocamento populacional e a expulsão ou emigração forçada – tornaram difícil a 

compreensão da situação nas partes da Europa que foram libertadas pela 

Resistência ou pelo Exército Vermelho. Ele observa também que a grande maioria 

dos habitantes dos países invadidos pela Alemanha se via como vítima da mesma, 

excetuando-se os eslovacos, croatas, húngaros, romenos e as minorias alemãs ali 

instaladas; mas isto não significava uma simpatia automática para com os 

movimentos de resistência inspirados pelos comunistas ou pela Rússia soviética. Na 

verdade, muitos povos do Leste-europeu eram ferrenhamente antirrussos e 

antissemitas, entre eles os poloneses, letões, estonianos e lituanos; ainda que o 

sentimento pró-russo fosse forte na Bulgária e entre os iugoslavos, sociedades 

historicamente influenciadas desde o século XIX pelo pan-eslavismo russófilo.518 

Para Hobsbawm, embora não fosse tão evidente como é atualmente, já era 

razoável perceber em 1945-7 que a União Soviética não era um Estado 

expansionista e que tivesse ambições para além das combinações realizadas nas 

conferências de cúpula de 1943-5. Mesmo a Europa Oriental, região cujos regimes e 

movimentos comunistas eram ferrenhamente controlados por Moscou, ele ressalta 

que estava inicialmente comprometida a não organizar Estados espelhados no 

modelo soviético, e sim economias mistas e democracias parlamentares 

multipartidárias bastante diversas da “ditadura do proletariado” sob partido único. E 

acrescenta que o único regime que não seguiu essa linha foi o da Iugoslávia de Tito, 

que desobedeceu e escapou ao controle de Stalin.519 

Já a situação fora da Europa era “menos definida” ainda pois, embora o fim 

dos velhos impérios coloniais já fosse bem previsível em 1945, não havia nenhuma 

clareza sobre a futura orientação desses novos Estados pós-coloniais, somado ao 

fato de que nestas áreas as duas superpotências continuaram a desenvolver uma 

competição em busca de apoio e de influência. Assim mesmo, Hobsbawm tem a 

convicção de que a União Soviética não pretendia de forma alguma que os 

                                                           
517 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 364. 
518 Ibid., p. 170. 
519 Ibid., p. 229. 
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comunistas chineses chegassem ao poder, apontando como provas a ausência de 

quaisquer referências à China na conferência de fundação do Departamento de 

Informação Comunista (Kominform) em 1947, e o fato do embaixador soviético ser o 

“único corpo diplomático” a se juntar a Chiang Kai-shek, quando este se retirou de 

Nanquim para Cantão, em abril de 1949, isto é, somente seis meses antes de Mao 

Tsé-tung proclamar a criação da República Popular da China.520  

Uma das primeiras questões levantadas por Hobsbawm sobre a expansão do 

socialismo pelo Terceiro Mundo foi a dificuldade de se implementar uma política de 

Frente Popular, pois, para a maioria dos povos asiáticos e africanos, o nazi-fascismo 

não se constituía como o principal ou o único inimigo. Na verdade, o grande 

opressor nestas regiões eram as democracias liberais – Grã-Bretanha, França, 

Holanda, Bélgica e Estados Unidos –, o que fazia os países do Eixo se 

transformarem em potenciais aliados na luta pela libertação colonial e reforçava a 

tendência de se colocar a luta anti-imperialista e a luta antifascista em “pólos 

opostos”.521 Ele nos lembra que o pacto de 1939, entre Stalin e Hitler, ao contrário 

do que aconteceu na esquerda ocidental, não perturbou em nada os comunistas 

indianos e vietnamitas, os quais conseguiram priorizar a oposição aos britânicos e 

franceses até a invasão da União Soviética em 1941, momento em que se viram 

obrigados a combater os alemães, italianos e japoneses, apesar do seu caráter 

                                                           
520 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 225. A análise específica de Hobsbawm sobre o processo 
revolucionário chinês requer todo um estudo à parte. Em sua tetralogia das “Eras”, ele acompanha a 
história da China desde a sua primeira derrota frente ao Ocidente, na chamada Guerra do Ópio 
(1839-42), até a Revolução de 1949 e seus desdobramentos, sinalizando para a existência de uma 
continuidade entre a milenar tradição das sociedades secretas e utopias sociais chinesas – 
responsáveis pelas rebeliões Taiping (1850-66) e dos Boxers (1900) – com os modernos movimentos 
nacionalistas, representados nas versões republicana do Kuomintang e socialista do Partido 
Comunista da China (PCC), ambos originários do anti-imperialista Movimento Quatro de Maio de 
1919. Para Hobsbawm, o comunismo chinês não pode ser visto como uma subvariedade do 
comunismo soviético, ou fazendo parte do seu sistema de satélites [Era dos extremos, p. 448], pois, 
diferentemente do bolchevismo, o maoísmo “não tinha relação direta com Marx e o marxismo”, e sim 
com Lenin e o “marxismo-leninismo” de Stalin; o que acabou encobrindo a permanência entre os 
revolucionários chineses do ideal de se construir uma sociedade unida por um consenso total [Era do 
extremo, pp. 452-3]. Ele conclui que a peculiaridade do maoísmo era ser “ao mesmo tempo uma 
forma extrema de ocidentalização e uma reversão parcial aos padrões tradicionais” [Era dos 
extremos, p. 454]; fator que manteve nosso historiador completamente imune ao encantamento 
exercido pela concepção maoísta na década de 1960 sobre muitos intelectuais de esquerda, pois, 
apesar de manter uma retórica internacionalista, suas motivações pareciam “essencialmente 
nacionais, se não nacionalistas”. Isto teria ficado mais evidente após a cisão sino-soviética, quando a 
China começou a apoiar os movimentos guerrilheiros do Terceiro Mundo por motivos claramente 
antissoviéticos ou antivietnamitas [Tempos interessantes, p. 308].  
521 Ibid., pp. 171-2. 
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impopular e “estrategicamente sem sentido”, já que os impérios coloniais ocidentais 

estavam bastante vulneráveis naquele momento.522  

A argumentação principal encontrada por Hobsbawm para explicar a 

convergência final do anti-imperialismo e dos movimentos de libertação colonial com 

a mobilização antifascista global, bem como a sua inclinação para a esquerda, foi a 

seguinte: 

 

O motivo fundamental é que a esquerda ocidental era o viveiro das teorias e políticas 

anti-imperialistas, e o apoio aos movimentos de libertação colonial vinha em maior 

parte da esquerda internacional, e sobretudo (desde o Congresso Bolchevique dos 

Povos Orientais, em Baku, em 1922) do Komintern e da URSS. Além disso, os 

ativistas e futuros líderes dos movimentos de independência, que pertenciam 

principalmente às elites de seus países educadas no Ocidente, sentiam-se mais à 

vontade no ambiente não racista e anticolonial dos liberais, democratas, socialistas e 

comunistas locais do que em qualquer outro, quando iam às suas metrópoles. Eram 

de qualquer modo quase todos modernizadores, aos quais os nostálgicos mitos 

medievalistas, a ideologia nazista e o exclusivismo racista de suas teorias 

lembravam exatamente aquelas tendências “comunalistas” e “tribalistas” que, na 

opinião deles, eram sintomas do atraso de seu país explorados pelo imperialismo.523 

 

No entanto, Hobsbawm não enxerga grandes triunfos políticos dos 

comunistas no antigo mundo colonial durante e logo após a Segunda Guerra 

Mundial, como aconteceu na Europa, exceto nos casos em que o antifascismo 

coincidiu com a libertação nacional, a exemplo da China e da Coreia, onde os 

colonialistas eram os japoneses, e da Indochina, local em que os franceses 

continuaram a ser os principais inimigos ao escolherem se subordinar perante os 

invasores japoneses.524 Segundo ele, a atração que o socialismo exerceu sobre os 

novos governos dos povos descolonizados não residia apenas na causa anti-

imperialista da esquerda metropolitana, mas principalmente no modelo soviético de 

superação do atraso econômico por intermédio de uma industrialização planejada; 

problema que se mostrou mais interessante do que a emancipação de um suposto 

                                                           
522 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 172. 
523 Ibid., pp. 172-3. 
524 Ibid., p. 174. 
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“proletariado” existente nas sociedades pós-coloniais.525 Nesse sentido, Hobsbawm 

se apressa a esclarecer que, mesmo onde houve verdadeiros movimentos 

revolucionários no Terceiro Mundo, tais movimentos, apesar de pertencerem à 

“velha família revolucionária de 1917”, eram de uma espécie diferente da tradição do 

Outubro. Esta constatação lhe parecia muito óbvia, principalmente na África 

subsaariana, onde – com exceção da industrializada África do Sul – as sociedades 

ainda eram baseadas em vínculos tribais, ou seja, bastante diversas das sociedades 

capitalistas analisadas por Marx e Lenin; o que o levaria a afirmar categoricamente 

que a “única importância do marxismo-leninismo para esses países foi uma receita 

para formar partidos de quadros disciplinados e governos autoritários”.526  

Segundo Hobsbawm, em pouco tempo percebeu-se que a grande maioria dos 

novos Estados pós-coloniais não se tornaria socialista, muito pelo contrário, parte 

deles desenvolveu uma política interna anticomunista e se declarou “não-alinhada” – 

em outras palavras, não pertencente ao campo soviético – nos assuntos 

internacionais; o que trouxe como resultado a não expansão do socialismo soviético 

no período existente entre a Revolução Chinesa e a década de 1970, se deixarmos 

de fora a Revolução Cubana de 1959 e seus desdobramentos imediatos.527 Ele não 

endossa a ideia de que os “não-alinhados” fossem neutros dentro do contexto de 

Guerra Fria, pois os principais líderes da Conferência de Bandung (1955) eram ex-

revolucionários coloniais radicais – Jawaharlal Nehru da Índia, Achmad Sukarno da 

Indonésia e Gamal Abdel Nasser do Egito – que se diziam socialistas e, embora 

rejeitassem o modelo soviético, afirmavam ser simpatizantes da União Soviética e 

aceitavam a sua ajuda econômica e militar.528  

A recuperação da iniciativa soviética no Terceiro Mundo ocorreria, segundo 

Hobsbawm, somente em meados dos anos 1970, quando, apesar da União 

Soviética ter acabado de perder a sua influência sobre o Egito – após a morte de 

Nasser e sua substituição por Muhammad Anwar Sadat – e ver a China de Mao Tsé-

tung ser recrutada pelos Estados Unidos para uma aliança antissoviética, uma nova 

onda de revoluções surgiu no Terceiro Mundo. Esta terceira onda revolucionária do 

século XX chegou por meio do desmanche do império português na África (Angola, 

                                                           
525 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 202. 
526 Ibid., pp. 437-8. 
527 Ibid., p. 225. 
528 Ibid., p. 350. 
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Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde)529 e da derrota dos exércitos norte-

americanos na Indochina, a ex-colônia francesa no Sudeste Asiático, onde os 

comunistas assumiram o poder no Vietnã, Laos e Camboja.530 Mas, na sua ótica, a 

União Soviética desenvolveu por várias décadas apenas uma política pragmática em 

relação aos movimentos revolucionários do Terceiro Mundo, sem ambicionar ampliar 

o “campo socialista” muito além do que conseguira imediatamente após a Segunda 

Guerra Mundial e da China, a qual nunca pode controlar totalmente.531  

Para Hobsbawm, Moscou até que se simpatizara com os novos regimes e 

movimentos declaradamente socialistas da África subsaariana, ajudando-os 

inclusive militarmente e com recursos técnicos e financeiros, muito embora acabasse 

perdendo em breve o entusiasmo pelos mesmos diante dos resultados 

decepcionantes. E quando Cuba se declarou oficialmente como um país socialista, 

as autoridades soviéticas assumiram a sua proteção, desde que ela não colocasse 

em risco as suas relações com os Estados Unidos.532 Por fim, ele observa que, 

quando a liderança da União Soviética sobre o movimento comunista internacional 

foi colocada em xeque pela China e por várias outras dissidências comunistas, os 

partidos comunistas do Terceiro Mundo que continuaram seguindo a linha de 

Moscou prosseguiram com sua política moderada que, ao rejeitar a luta armada, 

propunha uma ampla frente popular ou nacional com a burguesia ou pequena-

burguesia “nacional” contra o imperialismo norte-americano, ou seja, buscavam dar 

continuidade à linha do Komintern desde meados da década de 1930, pagando o 

preço de serem taxados de traidores do Outubro de 1917.533 

Hobsbawm volta a se confessar impressionado com o fato de que, após o seu 

surgimento tardio entre os revolucionários sociais, a guerra de guerrilha emergiu dos 

movimentos de Resistência antifascista para tornar-se “a forma básica de luta 

revolucionária no Terceiro Mundo”, inspirando a esquerda radical crítica da linha 

política soviética após as vitoriosas experiências de Mao Tsé-tung na China, de Fidel 

                                                           
529 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 242-3. 
530 Ibid., p. 438. Assim como excluiu o comunismo chinês da tradição da Revolução de Outubro de 
1917, Hobsbawm também descarta a trágica experiência cambojana ao classificar a doutrina e a 
prática do Khmer Vermelho e do seu líder Pol Pot como “uma combinação particularmente assassina 
do maoísmo de café parisiense... com o campesinato armado da mata, decidido a destruir a 
civilização das cidades”, capaz de matar não menos que 20% da população do país entre 1975 e 
1978 até ser expulso do poder por uma invasão vietnamita. 
531 Ibid., p. 423. 
532 Ibid., pp. 423-4. 
533 Ibid., p. 424. 
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Castro e Ernesto Che Guevara em Cuba e de Ho Chi Minh no Vietnã.534 Ele chegou 

a escrever em 1965 um artigo específico sobre este tema, apresentando a ação 

guerrilheira como “um novo método de ganhar guerras”, capaz inclusive de enfrentar 

um poder organizativo e industrial superior empregado pelas operações militares 

convencionais, como já havia acontecido na derrota dos japoneses na China, dos 

alemães na Iugoslávia, dos ingleses em Israel e dos franceses na Indochina e 

Argélia; e estava se passando na época com os Estados Unidos no Vietnã do Sul.535 

Na verdade, desde a década de 1950, o Terceiro Mundo estava repleto de 

movimentos guerrilheiros, principalmente nos países coloniais cujas antigas 

metrópoles ou colonos locais ofereciam resistência a um processo de 

descolonização pacífica, caso da Malásia, do Quênia, Argélia e Indochina; no 

entanto, segundo Hobsbawm, foi o “relativamente pequeno” e “atípico” movimento 

cubano que popularizou mundialmente a estratégia guerrilheira.536  

Hobsbawm nos relata que a terceira onda revolucionária do século XX 

alcançou também a América Latina e o Caribe, região sob o domínio inquestionável 

dos Estados Unidos, em dois momentos distintos. Primeiramente no final da década 

de 1950, quando a Revolução Cubana foi atraída para o “campo comunista”, não 

somente por sua ideologia social-revolucionária e anti-imperialista, mas 

essencialmente devido à forte ajuda do clima de Guerra Fria, que provocou uma 

histeria norte-americana e a oferta de apoio da União Soviética contra uma mais que 

provável intervenção armada de Washington.537 O segundo momento só veio ocorrer 

no final dos anos 1970, após o fracasso na década anterior de inúmeras guerrilhas 

que atenderam o chamado a uma insurreição continental abertamente estimulada 

por Cuba,538 através da Revolução Nicaraguense de 1979, acompanhada por um 

forte movimento guerrilheiro em El Salvador e uma efêmera revolução social na 

pequena ilha de Granada (1983).539 

Por fim, enquanto o seu olhar de historiador enxerga o quanto as revoluções 

de fins da década de 1970 e início dos anos 1980 no Terceiro Mundo estavam longe 

da Revolução Russa – mesmo quando elas, ao contrário da Revolução Iraniana de 

                                                           
534 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 425. 
535 Idem, O Vietnã e a dinâmica da guerra de guerrilhas, in Revolucionários, pp. 165-6. 
536 Idem, Era dos extremos, p. 425. 
537 Ibid., pp. 426-7. 
538 Ibid., p. 428. 
539 Ibid., p. 438. 
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1979, declaravam possuir afinidades com o Outubro de 1917 –, Hobsbawm aponta 

para o fato de os Estados Unidos de Ronald Wilson Reagan as interpretarem 

erroneamente como uma “ofensiva  global” da União Soviética contra a sua 

supremacia. Esta reação norte-americana fez com que as revoluções da década de 

1970 inaugurassem uma “Segunda Guerra Fria”, travada pelas duas superpotências 

no território africano e depois no Afeganistão, única ocasião posterior à Segunda 

Guerra Mundial em que o exército soviético atravessou as suas fronteiras e 

encontrou o seu próprio Vietnã.540  

Hobsbawm não coloca em dúvida que a União Soviética tenha visto nas 

revoluções dos anos 1970 uma oportunidade de desequilibrar a política internacional 

a seu favor, recuperando-se assim dos reveses sofridos com a perda da China e do 

Egito para o lado dos Estados Unidos. Na verdade, as autoridades soviéticas 

atuaram abertamente na África e incentivaram Cuba a mandar tropas para a Etiópia 

e Angola; porém criaram um novo termo para estas revoluções que não controlavam 

mais: passaram a chamar os regimes de Angola, Moçambique, Etiópia, Nicarágua e 

Afeganistão de “Estados de orientação socialista”, diferenciando-os, portanto, dos 

considerados “plenamente comunistas”.541 E conclui: 

 

Apesar disso, a próxima sucessão de regimes a desabar ou a ser derrubados 

demonstrou que nem a ambição soviética, nem a “conspiração comunista mundial” 

podiam ser responsabilizadas por essas revoltas, quando nada porque, de 1980 em 

diante, foi o próprio sistema soviético que começou a ser desestabilizado e, no fim 

da década, se desintegrou... Contudo, mesmo a grande revolução que antecedeu as 

crises orientais [a Revolução Iraniana de 1979], embora fosse um golpe maior para 

os EUA do que outras mudanças de regime ocorridas na década de 1970, nada teve 

a ver com a Guerra Fria.542 

 

 

 

 

 
                                                           

540 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 439 e 464. 
541 Ibid., pp. 439-40. 
542 Ibid., p. 440. Aos olhos de Hobsbawm, embora tenha sido a maior dentre as revoluções da década 
de 1970 e uma das grandes revoluções sociais do século XX, a Revolução Iraniana não faz parte da 
tradição de 1789 e 1917, pertencendo inequivocadamente ao fundamentalismo religioso islâmico. 
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 CAPÍTULO III 

 

 O COLAPSO DO “SOCIALISMO REAL” E O FUTURO DO SOCIA LISMO 

 

 Comparando com o término da Guerra Fria e com a implosão do império 

soviético no Leste da Europa, Hobsbawm afirma que o fim da União Soviética havia 

ocorrido em “câmara lenta” entre 1985 e 1991, correspondendo precisamente ao 

período em que Gorbatchev esteve à frente da secretaria-geral do PCUS e da 

presidência daquele país. Ele mesmo não estava muito longe tanto do tema, quanto 

dos acontecimentos daquele fatídico Natal de 1991, como ele mesmo descreve em 

sua autobiografia: 

 

Por acaso eu estava preparando um trabalho sobre a economia soviética no Instituto 

Mundial de Desenvolvimento e Pesquisa Econômica (WIDER) da Universidade das 

Nações Unidas e observei o processo na agradável cidade de Helsinque [Finlândia], 

ativa observadora da Rússia, a algumas horas por terra e a poucos minutos de avião 

dos soviéticos, onde passei alguns verões durante aqueles anos finais. Se não 

serviu para mais nada, pelo menos me deixou entrever a desastrosa cegueira dos 

economistas ocidentais, que passavam por lá movimentando-se confortavelmente 

entre aeroporto, hotel transnacional e limusine, preparando-se para endireitar a 

economia soviética mediante a operação desimpedida do mercado livre, tão seguros 

de possuir a verdade eterna quanto qualquer teólogo islâmico.543 

 

 Hobsbawm já havia afirmado anteriormente na mesma obra que desde o final 

da década de 1970 grande parte dos comunistas já suspeitava que a economia 

socialista “realmente existente” era inferior à capitalista, momento em que a Polônia 

e a Hungria se preparavam para uma mudança e os regimes “linha-dura” da 

Tchecoslováquia e da Alemanha Oriental só se sustentavam devido à ameaça de 

intervenção do exército soviético, somando-se ao fato de que os vários partidos 

comunistas entraram em um processo de deteriorização e que o resto do movimento 

comunista internacional “jazia como uma baleia numa praia na maré baixa”.544 E, 

segundo ele, este sentimento se consolidou ainda mais nos anos 1980, quando a 

ideia de que o tipo de socialismo que fora implantado na União Soviética e nos 
                                                           

543 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 307-8. 
544 Ibid., p. 173. 
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demais países que a seguiram fosse a sociedade que estes comunistas tinham em 

mente ao se inspirarem na Revolução de Outubro. Na verdade, os únicos 

argumentos que a esquerda em geral utilizava a favor da União Soviética e do “bloco 

socialista” eram os seus serviços prestados à libertação colonial e o seu papel de 

contrapeso aos Estados Unidos, incutindo medo nos ricos e nos governantes e 

obrigando-os indiretamente a se preocuparem um pouco com os pobres.545 

 No entanto, poderemos observar claramente que o fracasso da experiência 

do socialismo de tipo soviético, efetivada durante a maior parte do século XX, não 

levou Hobsbawm a negar a sua importância histórica e muito menos ao abandono 

dos ideais socialistas em busca da superação das desigualdades econômicas e 

injustiças sociais exacerbadas pelo sistema capitalista. Muito pelo contrário, incitou-o 

não só a buscar entender os motivos que levaram as sociedades erigidas sob a 

sombra de 1917 à crise e ao colapso na passagem da década de 1980 para a de 

1990, como também a propor – com base na análise crítica e no aprendizado destas 

experiências – novos rumos e perspectivas para a luta pelo socialismo no século 

XXI. Concordemos ou não com suas reflexões e conclusões, temos o dever de 

respeitá-las como sinceras contribuições e levá-las em consideração por sua 

profundidade em nossos debates e ações a respeito deste candente assunto.   

 

3.1.    O fim da III Internacional e do internacion alismo revolucionário 

 

Um dos primeiros sintomas a ser observado por Hobsbawm referente à crise 

e iminente colapso da tradição socialista calcada na experiência da Revolução de 

Outubro de 1917 foi o enfraquecimento e posterior desaparecimento do caráter 

internacionalista do movimento comunista. As complicações que iriam dar origem a 

este fenômeno já haviam sido detectadas por ele ao criticar a retórica 

ultrarrevolucionária do Komintern entre 1928 e 1934 e suas consequências 

desastrosas, pois tal “esquerdismo sectário” só poderia ser explicado como uma 

forma de compensar a política interna do PCUS sob Stalin e principalmente o início 

das divergências entre os interesses de Estado da União Soviética e os objetivos de 

revolucionar o mundo do movimento comunista internacional.546  

                                                           
545 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 308-9.  
546 Idem, Era dos extremos, p. 77. 
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Apesar de considerar que Stalin tenha reduzido a Internacional Comunista a 

um mero instrumento da política externa do Estado soviético, Hobsbawm não 

apenas nega que a União Soviética, muito mais que a China de Mao Tsé-tung, tenha 

continuado a ser uma referência para a revolução mundial ao apoiar financeiramente 

os movimentos de libertação no Terceiro Mundo,547 mas também a aponta como 

sendo a “única opção” para a realização de semelhante tarefa, vide o fato de que as 

revoluções ocorridas no imediato segundo pós-guerra (1944-9) foram obras dos 

partidos comunistas “orientados pelos soviéticos”.548 Estas constatações não o 

impedem de afirmar que – excetuando-se os guerrilheiros iugoslavos, albaneses e 

chineses que desobedeceram as orientações de Moscou – os comunistas não 

tentaram fazer revoluções sociais após a Segunda Guerra Mundial, pois os planos 

de Stalin apontavam para o estabelecimento de uma linha de coexistência ou até 

mesmo de “simbiose” entre os sistemas capitalistas e socialistas na chamada 

“democracia de novo tipo”; estratégia esta que deveria ser capaz de manter a 

aliança antifascista recém-vitoriosa na guerra, mesmo cobrando o preço da 

dissolução da III Internacional em 1943 e do Partido Comunista dos Estados Unidos 

(CPUSA) no ano seguinte.549 Eis como ele se lembra deste período: 

 

(...) embora eu não estivesse organizado em nenhuma filial do Partido, tanto quanto 

recordo, havia muita matéria política a discutir, pois em 1943 Moscou parece haver 

questionado o futuro do movimento comunista, ao dissolver a Internacional 

Comunista. No mesmo ano, a reunião de Stalin, [Franklin Delano] Roosevelt e 

Churchill em Teerã levou o primeiro a anunciar a perspectiva de continuação da 

colaboração entre capitalismo e socialismo após a guerra. Consequentemente, foi 

dissolvido o Partido Comunista dos Estados Unidos. O líder comunista norte-

americano Earl Browder afirmou que “o capitalismo e o socialismo começaram a 

encontrar um caminho para a coexistência pacífica e colaboração num mesmo 

mundo”, proposição que nenhum comunista manteria em público sem licença prévia 

de Stalin enquanto o PC britânico baseava seus planos para o futuro na suposição 

de que esse era o significado da “linha de Teerã”. Com efeito, alguém da King Street 

[sede do PCGB] – creio que deve ter sido Emile Burns, o comissário cultural da 

época – chegou a me pedir que preparasse um memorando para os debates deles 

                                                           
547 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 78. 
548 Ibid., p. 81. 
549 Ibid., pp. 168-9. 
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sobre as possibilidades econômicas do desenvolvimento capitalista-comunista no 

pós-guerra. Embora leais e disciplinados, nem todos os revolucionários engoliam 

com facilidade essas “novas perspectivas”, mesmo que compreendêssemos a 

sensatez da dissolução do Komintern e não tivéssemos dúvida de que o socialismo 

não chegaria aos Estados Unidos em nosso tempo de vida.550 

 

 Teria sido somente em 1947, com o rompimento da aliança antifascista da 

Segunda Guerra Mundial e o encerramento das perspectivas de cooperação entre 

as duas superpotências, que Stalin criaria uma nova Internacional Comunista – o 

Kominform – com objetivos puramente europeus e tomaria a decisão de transformar 

as “democracias pluripartidárias populares” em “ditaduras do proletariado”.551 

Hobsbawm tem a consciência de que todos os países que adotaram o 

socialismo após a Segunda Guerra Mundial “foram controlados por partidos 

comunistas formados ou modelados nos moldes soviéticos, ou seja, stalinistas”, com 

sistemas políticos unipartidários, estruturas altamente centralizadas, verdades 

culturais e intelectuais oficiais, economias centralmente planejadas e o “culto à 

personalidade” de seus líderes.552 Para ele, estes novos Estados socialistas foram 

criados em sua grande maioria a partir da ocupação direta do Exército Vermelho – 

excetuando talvez a Tchecoslováquia e a Bulgária pela força política dos comunistas 

nestes países e com certeza a Iugoslávia, a Albânia e a China, que em nada 

deveram às armas soviéticas –, e seus líderes locais foram praticamente obrigados a 

seguir os exemplos de Moscou, inclusive na organização de julgamentos e expurgos 

políticos tais como as execuções do búlgaro Traycho Kostov Djunev e do húngaro 

Laszlo Rajk em 1949, ambos acusados de “titoísmo”, assim como de destacados 

líderes tchecos no início da década de 1950; muito embora assinale que tanto a 

Polônia quanto a Alemanha Oriental tenham conseguido evitar essas “caricaturas” 

de processos judiciais.553  

Ao retomar este tema em sua autobiografia, Hobsbawm reitera novamente 

que a República Democrática Alemã de Walter Ulbritch e Erich Honecker, mesmo 

que justificadamente criticada pela imprensa internacional por outros aspectos 

autoritários do seu regime, nunca executou nenhum de seus membros acusados de 

                                                           
550 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 193. 
551 Ibid., p. 204. 
552 Idem, Era dos extremos, pp. 384-5. 
553 Ibid., p. 385.  
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traição, “nem mesmo nos piores anos do stalinismo”, ainda que tal moderação muito 

raramente lhe seja reconhecida.554 Ele também nos chama a atenção para o fato de 

que, ao contrário dos Processos de Moscou de meados dos anos 1930, não houve 

nenhum esforço das autoridades partidárias para justificar os julgamentos de Kostov 

e Rajk, este último colaborando bastante para o aumento do ceticismo de 

Hobsbawm para com o “socialismo real” por ter envolvido seu amigo Basil Davidson, 

de quem ele não acreditava ser um traidor.555 Em sua opinião, os julgamentos na 

Tchecoslováquia se mostraram ainda menos convincentes ao serem explicitamente 

marcados por uma conotação antissemita, muito parecida com a chamada 

“conspiração dos médicos” contra Stalin na União Soviética de 1952.556 

Hobsbawm nos assegura que mesmo nas sociedades onde o poder 

comunista acabou sendo imposto pelas armas do Exército Vermelho, tais regimes 

desfrutaram de uma temporária legitimidade durante a tarefa de reconstrução pós-

guerra, principalmente nos países mais atrasados e de economia agrária, pois nas 

áreas mais desenvolvidas que a União Soviética seu balanço é negativo devido aos 

saques cometidos pelos soviéticos em prol de sua própria reconstrução.557 Ele 

afirma que os novos países socialistas, tanto os autóctones quanto os impostos, 

acabaram por formar um único bloco liderado pela União Soviética e baseado numa 

“solidariedade antiocidental” que incluía até a China de Mao Tsé-tung, com a qual 

Stalin procurou – ao contrário de Kruschev – manter relações cordiais, 

diferentemente da sua postura em relação à Europa Oriental, onde contava com a 

presença do Exército Vermelho e com a lealdade dos líderes comunistas locais.558 

Dentro deste contexto, Hobsbawm aponta para a surpresa sofrida por Stalin, 

e respondida com a ampliação dos expurgos e julgamentos encenados sobre as 

demais lideranças comunistas, quando a Iugoslávia de Tito rompeu com Moscou, 

isto apenas alguns meses após Belgrado ser transformada na sede do Kominform, a 

tentativa absolutamente eurocêntrica de reconstrução da III Internacional nos 

tempos de Guerra Fria. E acrescenta: 

 

 

                                                           
554 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 62 e 170. 
555 Ibid., pp. 217-8. 
556 Ibid., p. 218. 
557 Idem, Era dos extremos, pp. 385-6. 
558 Ibid., p. 386. 
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Apesar disso, a secessão da Iugoslávia não afetou o resto do movimento comunista. 

O desmoronamento político do bloco soviético começou com a morte de Stalin, em 

1953, mas sobretudo com os ataques oficiais à era stalinista em geral, e, mais 

cautelosamente, ao próprio Stalin, no XX Congresso do PCUS, em 1956. Embora 

visando uma plateia soviética muitíssimo restrita – os comunistas estrangeiros foram 

excluídos do discurso secreto de Kruschev –, logo se espalhou a notícia de que o 

monólito soviético rachara. Os efeitos dentro da região da Europa dominada pelos 

soviéticos foram imediatos. Em poucos meses, uma liderança comunista reformista 

na Polônia foi pacificamente aceita por Moscou (na certa com a ajuda ou o conselho 

dos chineses), e uma revolução estourou na Hungria. Ali, o novo governo, sob outro 

reformador comunista, Imre Nagy, anunciou o fim do sistema unipartidário, o que os 

soviéticos talvez pudessem tolerar – as opiniões entre eles estavam divididas – mas 

também a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia e sua futura neutralidade, o que 

eles não iriam tolerar. A revolução foi reprimida pelo exército russo em novembro de 

1956.559 

 

 Na sua busca de diferenciar o impacto do rompimento iugoslavo e da crise de 

1956 sobre o movimento comunista internacional, Hobsbawm argumenta que, 

apesar de não acreditarem na versão oficial de que Tito era um traidor dos 

interesses do internacionalismo proletário, os comunistas em geral continuaram leais 

a Moscou em 1948, principalmente porque “a causa do socialismo mundial poderia 

dispensar o apoio de um país pequeno, embora heróico e admirado, mas não o da 

superpotência de Stalin”.560 Por outro lado, o tempo de duração do XX Congresso do 

PCUS (14 a 25 de fevereiro de 1956) é considerado por ele como o segundo “dez 

dias que abalaram o mundo” na história do movimento revolucionário do século XX, 

e que, diferentemente do primeiro que havia criado o movimento comunista 

internacional, acabou destruindo tal movimento.561 Na verdade, a denúncia dos 

crimes de Stalin e o ataque ao “culto da personalidade” realizados por Kruschev 

acabou por destruir “os alicerces da solidariedade global dos comunistas” com a 

                                                           
559 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 386-7. Em sua autobiografia, Hobsbawm voltaria a 
colocar em um panorama histórico mais amplo dos efeitos do XX Congresso do PCUS as greves 
operárias e as demonstrações dos católicos poloneses, eventos que se combinaram com a ascensão 
do recém-reabilitado Wladyslaw Gomulka ao poder naquele país. Ele também alude ao caso da 
Revolução Húngara, momento em que repete a tese de que os reformistas húngaros só foram 
esmagados por terem ultrapassado os limites da tolerância russa ao se retirarem do Pacto de 
Varsóvia e declararem-se neutros na Guerra Fria [Tempos interessantes, pp. 235-6].  
560 Idem, Tempos interessantes, p. 217. 
561 Ibid., p. 226. 
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União Soviética, pois a primazia de Stalin e de Moscou no comando do movimento 

comunista internacional era reconhecida até por grande parte de suas reais e 

possíveis vítimas, tais como Vyacheslav Molotov, seu fiel escudeiro por 33 anos, e a 

comunista romena Hannah Pauker, que só escaparam de um julgamento 

espetacular e da morte porque esta última havia chegado antes para o “Pai dos 

Povos”.562 

 Falando especificamente das repercussões do Relatório de Kruschev na 

Inglaterra, Hobsbawm nos relata que as autoridades do PCGB demoraram seis 

meses (de março a novembro de 1956) para reconhecer que estavam passando 

pela “situação mais grave e mais crítica em que o Partido se encontrava desde sua 

fundação”, como havia percebido imediatamente o Comitê do Grupo de 

Historiadores.563 Ele destaca o fato de que foram os historiadores – mais do que os 

escritores e cientistas – que ficaram na linha de frente da oposição partidária, pois 

tinham que enfrentar a situação não somente como indivíduos e militantes 

comunistas, mas também como profissionais da História; e Stalin, o stalinismo e o 

abandono da linha antifascista em 1939-41 eram questões históricas.564 Por fim, em 

sua opinião, o principal efeito da Crise de 1956 na Grã Bretanha foi ter dispersado a 

já pequena extrema esquerda e ter provocado o afastamento de muitas pessoas 

(inclusive o próprio Hobsbawm) do ativismo político, sendo que alguns se juntaram 

aos três principais grupos trotsquistas existentes, e/ou procuraram construir uma 

“Nova Esquerda” não identificada com o stalinismo.565 

Após esta grave crise de 1956 que, segundo Hobsbawm, só não foi mais bem 

aproveitada pelo Ocidente devido à aceitação por ambos os lados de suas 

respectivas áreas de influência, os governos polonês e húngaro se viram obrigados 

a fazer concessões econômicas aos seus cidadãos. De um lado, a Polônia teve que 

descoletivizar a agricultura e aceitar a existência de um movimento operário 

autônomo e antissocialista – o Solidarnosc (Solidariedade) de Lech Walesa –; de 

outro, a Hungria iniciou um processo de liberalização do regime dentro dos limites 

aceitos pela União Soviética, dirigido pela liderança “reformista e eficaz” de János 

Kádár com bom êxito até a década de 1980.566 

                                                           
562 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 228-9. 
563 Ibid., p. 230. 
564 Ibid., pp. 232-3. 
565 Ibid., p. 236. 
566 Ibid., pp. 387-8. 
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Bastante diferente da Polônia e da Hungria foi o processo de desestalinização 

na Tchecoslováquia, país onde os eslovacos – inclusive dentro do próprio partido 

comunista – nunca se sentiram completamente confortáveis dentro de um Estado 

binacional e deram apoio incondicional à eleição do reformista eslovaco Alexander 

Dubcek contra o stalinista tcheco Antonín Novotný na disputa pelo cargo de 

secretário-geral em 1968. Na opinião de Hobsbawm, a duração excessiva do 

sistema stalinista tchecoslovaco acabou provocando uma combinação entre a 

pressão por descentralização econômica com as exigências de liberdade política,567 

sendo que esta “Primavera de Praga” acabou por desnudar e ampliar as fendas já 

existentes no interior do bloco soviético, pois enquanto os “linha-duras” poloneses e 

alemães-orientais criticaram os reformadores comunistas tchecoslovacos, a maioria 

dos partidos comunistas da Europa Ocidental, os húngaros, os iugoslavos e até 

mesmo a Romênia de Ceausescu (que nada tinha de reformador comunista) 

apoiaram Praga, levando Moscou a decidir pela intervenção militar com o intuito de 

manter a unidade do bloco soviético; o que conseguiu por mais vinte anos.568 

 Hobsbawm também nos chama a atenção para o impacto exercido sobre a 

esquerda política advindo com a onda de revoltas estudantis que varreu grande 

parte dos três mundos em 1968-9 e que contava com três características que lhes 

multiplicavam a eficiência política: a) eram facilmente mobilizados nas universidades, 

contando com mais liberdades que os operários fabris; b) ocorriam geralmente nas 

grandes cidades e capitais, bem à frente das câmeras dos meios de comunicação; e 

c) por serem filhos das classes médias, tinham certa imunidade às violentas 

repressões.569 Ele afirma não ter sido surpreendido com a eclosão dessas revoltas 

estudantis, pois, além da tendência juvenil para a rebeldia, o aumento do número de 

universitários em contraste com o despreparo das instituições escolares para este 

novo e intenso afluxo produziriam fatalmente um ressentimento que logo se 

espalharia em relação ao resto da sociedade.570 

 Nosso historiador estava em Paris quando tiveram início as manifestações 

estudantis, pois havia sido convidado pela Organização das Nações Unidas para a 

                                                           
567 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 388. 
568 Idem, Era dos extremos, p. 389. 
569 Ibid., pp. 431-2. Hobsbawm apresenta somente a ocorrência de um grande massacre de 
estudantes, o da Praça de Tlatelolco na Cidade do México, fornecendo-nos apenas a contagem oficial 
de 28 mortos e 200 feridos e o reconhecimento de que a política mexicana havia mudado 
permanentemente depois deste incidente.  
570 Ibid., pp. 294-5. 
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Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para participar de um simpósio sobre “O 

papel de Karl Marx no desenvolvimento do pensamento científico contemporâneo” 

em comemoração ao sesquicentenário do nascimento deste pensador. Hobsbawm 

contribuiu com a conferência “O que os historiadores devem a Karl Marx?” – texto 

com o qual já mantivemos contato – e se declarou chocado com a indiferença dos 

demais participantes às barricadas levantadas pelos jovens parisienses que em 

breve atingiriam as grandes cidades de todo o Ocidente e do Leste-europeu.571 Ele 

escreveria dois textos sobre o assunto no ano seguinte: “Revolução e sexo” e “Maio 

de 1968”, ambos presentes na coletânea Revolucionários. No primeiro, buscava 

desvincular os diferentes comportamentos sexuais dos sistemas de poder político ou 

de exploração socioeconômica e minimizar o potencial revolucionário do movimento 

estudantil;572 mas, trinta anos depois, confessa ter interpretado mal o seu significado 

histórico, concluindo que, se não visava a derrubar o sistema capitalista, pelo menos 

destruiu os padrões tradicionais de relacionamento e comportamento daquela 

sociedade.573 No segundo artigo, fez uma análise mais ampla e profunda da revolta 

estudantil na França, focalizando o fracasso do PCF em articular uma Frente 

Popular capaz de canalizar aquela explosão de descontentamento social para 

derrubar o gaullismo, e destacando – dentre as inúmeras obras que versaram sobre 

os acontecimentos do Maio de 1968 – o livro Le mouvement de mai ou le 

communisme utopique (1969) de Alain Touraine, por sua lucidez e senso 

históricos.574 

Apesar de ter conseguido provocar imensas greves operárias que paralisaram 

a França em 1968 e a Itália em 1969, as rebeliões estudantis não foram 

consideradas verdadeiras revoluções por Hobsbawm, pois os jovens – 

principalmente do Primeiro Mundo – não estavam tão preocupados em tomar o 

poder político, limitando-se praticamente a realizar uma “revolução cultural”. Ele até 

reconhece que este movimento ajudou a politizar uma boa parte da juventude dos 

anos 1960 e 1970, fazendo com que muitos deles fossem recrutados para a 

profissão acadêmica e/ou ingressassem nos velhos partidos de esquerda ou nas 

novas organizações de “vanguarda” de tipo leninista (mas com fins terroristas), das 

                                                           
571 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 274-6. 
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573 Idem, Tempos interessantes, p. 279. 
574 Idem, Maio de 1968, in Revolucionários, pp. 235-44. 



 

 

180 

quais as Brigadas Vermelhas italianas foram as mais importantes.575 Mesmo 

assumindo não ter entendido porque não surgira nenhum grupo armado significativo 

da grande rebelião de 1968, ele confessa não ter nenhuma simpatia pelos pequenos 

grupos que dela nasceram, desde o Sendero Luminoso peruano até a Facção 

Baader-Meinhof alemã, pois suas ações eram completamente “sem sentido ou 

contraproducentes”; exceção que talvez poderia ser feita aos grupos nacionalistas 

separatistas – o Exército Revolucionário Irlandês (IRA) e o Pátria Basca e Liberdade 

(ETA) –, mas, além de tais agrupamentos não se situarem necessariamente à 

esquerda do espectro político, Hobsbawm se julga um marxista, e os marxistas não 

são nacionalistas separatistas.576   

Lembrando do seu tempo de militância estudantil às vésperas da ascensão do 

nazismo na Alemanha, Hobsbawm faz a seguinte comparação com os jovens 

estudantes de Maio de 1968: 

 

Podíamos, assim, ser equiparados aos jovens ultra de 1968, mas com quatro 

diferenças importantes. Primeiro, não constituíamos uma minoria de dissidentes 

radicais em sociedades que atravessavam um período de prosperidade sem 

precedentes e dispunham de sistemas políticos de inquestionável estabilidade. Na 

Alemanha de 1932, em meio à tempestade econômica e à inquietação política geral, 

a maioria rejeitava radicalmente o status quo. Segundo, ao contrário dos estudantes 

radicais de 1968, nós, da direita e da esquerda, não estávamos protestando, mas 

sim engajados em uma luta essencialmente revolucionária para chegar ao poder 

político; mais exatamente, éramos partidos políticos disciplinados e de massas que 

buscavam o poder estatal unicamente para si. O que viesse depois não importava; 

tomar o poder era o primeiro e indispensável passo. Terceiro, comparativamente 

poucos de nós na ultraesquerda eram intelectuais, ao menos porque, mesmo em um 

país com um bom sistema educacional como a Alemanha, bem mais de 90% dos 

jovens não chegavam nem sequer à educação secundária. E, entre os jovens 

intelectuais, os de esquerda constituíam uma modesta minoria. A maior parte dos 

estudantes secundários quase certamente se situava à direita, embora, como na 

minha própria escola, não necessariamente na direita representada pelo nacional-

socialismo. Entre os estudantes universitários o apoio a Hitler era sabidamente 

elevado. 
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A quarta diferença é que os intelectuais comunistas não eram dissidentes culturais. 

O grande divisor de águas cultural não estava situado na diferença entre gerações, 

como na época do rock, mas sim no conflito, basicamente político, entre os que 

aceitavam e os que rejeitavam aquilo que os nazistas chamavam de “bolchevismo 

cultural”, isto é, quase tudo o que fizera dos catorze anos de existência da República 

de Weimar uma era tão extraordinária na história das artes e das ciências. Em 

Berlim, pelo menos, essa cultura era partilhada entre nós e os mais velhos, pois o 

comunismo pré-stalinista, embora fizesse uma distinção clara entre os escritores e 

artistas da linha “correta” e da linha “errada”, ainda não rejeitara os homens e as 

mulheres da vanguarda cultural que tão visivelmente haviam saudado a Revolução 

de Outubro e que concordavam com o desagrado do KPD em relação à República 

de Ebert e de Hindenburg. O “realismo socialista” ainda estava abaixo da linha do 

horizonte. A admiração por [Eugen Bertholt] Brecht, pela Bauhaus e por [Georg 

Ehrenfried] Grosz não separava pais e filhos, mas separava a direita de uma espécie 

de frente popular cultural que ia desde as autoridades social-democratas da Prússia 

e de Berlim até os extremos mais distantes da boêmia anarquista. Além disso, unia 

os liberais e os esquerdistas.577 

 

 Para Hobsbawm, a revolta estudantil de fins da década de 1960 fora “a última 

arremetida da velha revolução mundial”, possuindo ainda a pretensão de alcançar 

uma sociedade de justiça social por meio da ação direta e carregando os ideais 

internacionalistas da tradição de 1789-1917, porém padecia de uma ilusão, pois 

sonhava com uma realidade que não mais existia no mundo ocidental, onde quase 

ninguém mais esperava uma revolução social e a classe operária industrial nem era 

mais vista como a “coveira do capitalismo”.578 Além disso, mesmo no Terceiro 

Mundo, onde a revolução ainda era uma realidade e estava dentro das 

probabilidades, os movimentos revolucionários não eram mais internacionalistas, 

pois tanto os vietnamitas, quanto os palestinos ou os demais movimentos de 

libertação colonial estavam somente preocupados com os seus assuntos nacionais, 

exceto quando liderados por comunistas, ou quando se viam envolvidos 

automaticamente nas intrigas da Guerra Fria.579  

 O enfraquecimento do sentimento de internacionalismo revolucionário foi 

claramente demonstrado, na opinião de Hobsbawm, pela China comunista, que, 
                                                           

577 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, pp. 87-8. 
578 Idem, Era dos extremos, pp. 433-4. 
579 Ibid., pp. 434-5. 
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mesmo ainda seguindo uma retórica de revolução mundial, executou uma política 

tão centrada em si mesma que nas décadas de 1970 e 1980 acabou se alinhando 

aos Estados Unidos contra a União Soviética e até mesmo se envolvendo numa 

guerra contra o Vietnã. Tal quadro faz Hobsbawm afirmar que a visão revolucionária 

para além das fronteiras nacionais continuou existindo apenas, e sob uma forma 

bem atenuada, nos movimentos regionais pan-africano, pan-árabe e panlatino-

americano; neste último caso, na versão fidelista que ficou devidamente simbolizada 

nas lutas guerrilheiras de Che Guevara no Congo e na Bolívia, e no envio de tropas 

cubanas no Chifre da África e em Angola.580  

 Hobsbawm aponta como principal prova do fim da ideia de uma revolução 

mundial a completa desintegração do movimento comunista internacional após 

1956, momento em que a União Soviética e o Kominform – o substituto da III 

Internacional – perderam o monopólio deste apelo revolucionário, bem como da 

teoria e da ideologia que o mantinham unificado. E completa: 

 

O que restava do movimento internacional comunista centrado em Moscou 

desintegrou-se entre 1956 e 1968, quando a China rompeu com a União Soviética 

em 1958-60 e pediu, com pouco sucesso, a secessão dos Estados do bloco 

soviético e a formação de partidos comunistas rivais, enquanto partidos comunistas 

(sobretudo ocidentais), encabeçados pelos italianos, começaram a distanciar-se 

abertamente de Moscou, e quando o próprio “campo socialista” original de 1947 se 

dividia agora em Estados com variados graus de lealdade à União Soviética, indo 

dos inteiramente comprometidos búlgaros à totalmente independente Iugoslávia. A 

invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968, com o propósito de substituir uma 

forma de política comunista por outra, finalmente bateu o último prego no caixão do 

“internacionalismo proletário”. Daí em diante, tornou-se normal mesmo partidos 

comunistas alinhados com Moscou criticarem a União Soviética em público e 

adotarem políticas distintas das moscovitas (“eurocomunismo”). O fim do movimento 

comunista internacional foi também o fim de qualquer tipo de internacionalismo 

socialista ou social-revolucionário, pois as forças dissidentes e antimoscovitas não 

criaram organizações internacionais além de sínodos sectários rivais. O único 

organismo que ainda lembrava levemente a tradição de liberação ecumênica era a 

velha, ou antes revivida, Internacional Socialista (1951), que agora representava 

governos e outros partidos, sobretudo ocidentais, que haviam abandonado 

                                                           
580 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 435. 
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formalmente a revolução, mundial ou não, e na maioria dos casos até mesmo a 

crença nas ideias de Marx.581 

 

3.2.     A crise do socialismo de tipo soviético 

 

 Ainda nas primeiras páginas da sua Era dos extremos – a principal fonte da 

qual lançaremos mão para absorver a visão de Hobsbawm sobre o processo de 

crise e dissolução do “socialismo real” –, ao indagar como os historiadores irão 

compreender o Breve Século XX e como este moldaria o terceiro milênio, nosso 

autor não aparentava ter dúvidas de que o colapso da União Soviética e dos seus 

satélites na Europa Oriental marcava o término de uma era e o início de outra na 

história da humanidade.582 Em um texto anterior, escrito bem no meio do furacão 

(outubro de 1990), ele acreditava ser bem mais fácil ver 1989 como a conclusão do 

período em que “a história mundial girava em torno da Revolução de Outubro” do 

que como o começo de uma nova etapa histórica.583  

Hobsbawm ainda chamaria a nossa atenção para o fato de que, apesar do fim 

do socialismo soviético e suas consequências negativas constituírem “o incidente 

mais dramático das Décadas de Crise” do século XX, tais décadas teriam uma 

dimensão global e afetariam todas as regiões e sistemas políticos, sociais e 

econômicos do mundo, fruto da criação de uma economia mundial cada vez mais 

integrada e unificada resultante da “Era de Ouro” anterior.584 Em suma, o colapso 

dos regimes comandados por partidos comunistas na vasta área existente entre a 

Península da Istria (fronteira da Itália com as atuais Croácia e Eslovênia) e a cidade 

siberiana de Vladivostok foi o responsável pelo surgimento de “uma enorme zona de 

incerteza política, instabilidade, caos e guerra civil”, pela destruição do sistema 

internacional que estabilizara as relações internacionais por cerca de quarenta anos, 

e por minar os sistemas políticos das sociedades avançadas e do Terceiro Mundo.585 

 

As revoluções de fato feitas em nome do comunismo se exauriram, embora seja 

demasiado cedo para orações fúnebres sobre elas enquanto os chineses, um quinto 

                                                           
581 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 435-6. 
582 Ibid., p. 15. 
583 Idem, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 93. 
584 Idem, Era dos extremos, p. 19. 
585 Ibid., p. 20. 
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da raça humana, continuam a viver num país governado por um Partido Comunista. 

Contudo, é óbvio que um retorno ao mundo dos anciens régimes desses países é 

tão impossível quanto era na França depois da era revolucionária e napoleônica, ou, 

aliás, quanto revelou ser a volta das ex-colônias à vida pré-colonial. Mesmo onde se 

reverteu a experiência do comunismo, o presente dos países ex-comunistas, e 

presumivelmente seu futuro, traz e continuará trazendo as marcas específicas da 

contrarrevolução que substituiu a revolução. Não há como apagar a era soviética da 

história da Rússia ou do mundo, como se não tivesse havido. Não há como São 

Petersburgo voltar a 1914.586 

 
 O nosso historiador se pergunta até que ponto o fim da Guerra Fria implicou 

no fim do sistema soviético. E ele mesmo responde que apesar dos dois fenômenos 

estarem obviamente ligados, os mesmos são historicamente separados, pois, a 

partir do momento em que o capitalismo não desmoronou e nem dava sinais de que 

desmoronaria, as pretensões do socialismo de tipo soviético em se tornar uma 

alternativa viável passou a depender basicamente da sua capacidade de competir 

com uma economia capitalista reformada depois da Grande Depressão e da 

Segunda Guerra Mundial, bem como transformada por uma revolução “pós-

industrial” nas comunicações e na tecnologia de informação nos anos 1970. Para 

ele, desde a década de 1960 havia ficado bem claro que o socialismo soviético tinha 

ficado para trás na corrida travada com os Estados Unidos, a outra superpotência 

política, militar e econômica;587 e até já havia apontado que muito antes dos norte-

americanos se vangloriarem de terem derrotado a União Soviética, esta, sob o 

governo Brejnev, já havia começado a construir a própria falência ao elevar a taxa 

anual de 4% a 5% dos gastos com a defesa do país, numa “corrida sem sentido” que 

lhe possibilitaria anunciar em 1971 que igualara e em 1976 que ultrapassara em 

25% o número de lançadores de mísseis em relação aos Estados Unidos, embora 

continuasse muito abaixo em termos de ogivas nucleares.588  

 Ao detectar que uma das grandes dificuldades do “socialismo realmente 

existente” – além de não poder mais esconder de seus cidadãos as informações 

sobre o mundo não-socialista em uma economia transnacional e ter uma taxa de 

crescimento econômico bem mais lenta que o Ocidente – era a sua incapacidade de 
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587 Ibid., pp. 246-7. 
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ingressar de forma plena e principalmente a de gerar uma economia de alta 

tecnologia,589 Hobsbawm fazia o seguinte questionamento: 

 

Os soviéticos, rudes e inflexíveis, podiam com esforços titânicos ter construído a 

melhor economia da década de 1980 em qualquer parte do mundo, mas de que 

adiantava à União Soviética o fato de que em meados da década de 1980 ela 

produzia 80% mais aço, duas vezes mais ferrogusa e cinco vezes mais tratores que 

os Estados Unidos, quando não se adaptava a uma economia que dependia de 

silício e software?.590 

 

 Na opinião de Hobsbawm, não foi o confronto com o capitalismo que solapou 

o socialismo soviético, mas sim a combinação entre os seus defeitos econômicos 

intrínsecos e a sua interação com uma economia mundial capitalista mais dinâmica e 

avançada a partir dos anos 1960, e principalmente na década seguinte, quando seus 

governantes evitaram reformar seu sistema econômico e deram preferência à 

exploração dos recursos recém-disponíveis do mercado mundial, tais como o 

aumento do preço do petróleo e a facilidade de se obter empréstimos 

internacionais.591 Ele insiste que durante grande parte da sua existência, o bloco 

socialista conseguiu se manter como um “subuniverso separado e em grande parte 

autossuficiente”, consumindo apenas 4% das exportações de toda a economia 

mundial capitalista entre o fim da Segunda Guerra Mundial e meados dos anos 

1970;592 sendo que somente nesta e na próxima década é que surgiram os primeiros 

sinais de uma integração entre o “campo socialista” e o resto do mundo, integração 

esta que marcaria o início de um processo que levaria o “socialismo real” ao seu 

fim.593 

Uma das grandes desvantagens que o sistema soviético apresentava em 

relação ao capitalismo – além do fracasso da sua política agrária e a burocratização 

dos seus mecanismos de decisão – era a sua inflexibilidade em priorizar a produção 

de bens de capital em detrimento dos bens de consumo. A inexistência de 

                                                           
589 Eric HOBSBAWM, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 101-2. 
590 Idem, Era dos extremos, p. 244. 
591 Ibid., pp. 247-8. Hobsbawm cita, também em uma nota de rodapé, o exemplo da Albânia de Enver 
Halil Hoxha para ilustrar como uma economia pobre e atrasada se mostrou viável enquanto 
permaneceu isolada do mundo por vinte ou trinta anos.  
592 Ibid., pp. 364-5. 
593 Ibid., p. 366. 
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instrumentos capazes de variar quantidade e qualidade acabou dando origem a um 

forte mercado negro, encarregado de suprir as deficiências da economia oficial em 

atender as preferências dos consumidores.594 

A necessidade urgente de reformar o sistema econômico de planejamento 

central do tipo soviético seria, nas palavras de Hobsbawm, um fenômeno 

“inteiramente independente da política”, muito embora se tornara evidente por 

intermédio da Revolução Húngara e da Primavera de Praga; pois, além da distância 

que o separava do sistema capitalista ter aumentado com o desenvolvimento deste 

último no segundo pós-guerra – bastando fazer uma comparação entre as duas 

“Alemanhas” –, a taxa de crescimento das economias socialistas, que fora superior à 

das economias ocidentais até o fim da década de 1950, começou a perder o fôlego. 

Para comprovar sua argumentação, ele nos apresenta os dados do Produto 

Nacional Bruto (PNB) da União Soviética que crescia cerca de 5,7% ao ano durante 

toda a década de 1950 – quase os mesmos índices de 1928-40, os anos da 

industrialização acelerada –, mas começou a cair para 5,2% na década de 1960, 

para 3,7% na primeira metade dos anos 1970, para 2,6% na segunda metade deste 

mesmo decênio e para 2% no período 1980-5; sendo que a performance do Leste-

europeu era muito parecida.595  

Ao indagar sobre o momento em que os comunistas teriam começado a 

suspeitar que a economia socialista era inferior à capitalista, Hobsbawm cita o ano 

de 1980, com base no depoimento de Markus Wolf, ex-chefe da espionagem da 

Alemanha Oriental, e no lançamento do livro A economia da escassez, obra em que 

o economista húngaro János Kornai analisava as contradições das economias 

soviéticas.596 O pior ainda era que as tentativas realizadas nos anos 1960 em quase 

todo o bloco soviético, inclusive na União Soviética do premiê Aleksei Kosyguin, de 

flexibilizar o sistema por meio da descentralização não foram bem-sucedidas – se 

excetuarmos as reformas húngaras – ou foram abortadas por motivos políticos como 

na Tchecoslováquia. Ele afirma que mesmo a Iugoslávia não acabou obtendo tanto 

sucesso ao substituir sua economia centralmente planejada por um sistema baseado 

em empresas cooperativas e autônomas.597 

                                                           
594 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 375. 
595 Ibid., p. 389.  
596 Idem, Tempos interessantes, p. 173. 
597 Idem, Era dos extremos, pp. 389-90.  
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 Após detectar que a natureza global da crise de 1973 não foi reconhecida ou 

admitida pelas economias capitalistas desenvolvidas até depois do completo 

desabamento da União Soviética e da Europa Oriental, Hobsbawm concorda que 

comparar os problemas econômicos de 1970-90 – apesar do “crash” na Bolsa norte-

americana em 1987 e da crise de câmbio internacional em 1992 – com a Grande 

Depressão do período entreguerras poderia ser um exagero, pois o crescimento 

econômico destes países havia continuado, mesmo que bem mais lentamente.598 

Porém, a mesma comparação com as economias do “socialismo real” que 

desabaram em 1989 lhe parecia perfeitamente adequada, se se levasse em conta 

os cálculos apresentados pelo Financial Times de 24 de fevereiro de 1994 que a 

apontavam para a queda do Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia (17% em 1990-1, 

19% em 1991-2 e 11% em 1992-3), da Polônia (mais de 21% em 1988-92), da 

Tchecoslováquia (quase 20%), da Romênia e da Bulgária (30% ou mais), índices 

que reduziam a produção industrial da região em meados de 1992 para algo entre a 

metade e dois terços da de 1989. Por outro lado, ele se revela impressionado com o 

contraste entre a desintegração das economias soviéticas e o crescimento 

espetacular da economia chinesa no mesmo período.599 

 Realmente, para Hobsbawm, desde 1970 uma crise havia começado a 

solapar o “Segundo Mundo”, ainda que ela fosse inicialmente ocultada e até mesmo 

acentuada pela inflexibilidade dos sistemas políticos das “economias centralmente 

planejadas”, o que acabou dando à mudança necessária um caráter repentino tanto 

na China, quanto na União Soviética, respectivamente após a morte de Mao Tsé-

tung em 1976 e a de Brejnev em 1982. Ele reforça a tese de que desde meados da 

década de 1960 o socialismo centralmente planejado pelo Estado estava precisando 

urgentemente de uma reforma, mas que fora no decênio seguinte que a luz 

vermelha acendeu, momento em que estas economias ficaram expostas às 

flutuações de uma economia mundial transnacional, sobretudo com a entrada da 

União Soviética no mercado internacional de grãos e o seu envolvimento nas crises 

do petróleo de 1973 em diante.600  

                                                           
598 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 393-5. 
599 Ibid., p. 395.  
600 Ibid., pp. 407-8. Fazendo mais uma vez um contraponto com o caso chinês, Hobsbawm afirma que 
as reformas implementadas por Deng Xiao-ping a partir de 1978 haviam sido “o mais franco 
reconhecimento público” da necessidade de mudanças estruturais em todos os sistemas que se 
consideravam socialistas [Era dos extremos, p. 456]. 
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Aos dados econômicos negativos das economias soviéticas, Hobsbawm 

adiciona as alterações preocupantes ocorridas com os indicadores sociais básicos, 

como o fato da expectativa de vida dos russos, poloneses e húngaros ter 

permanecido estanque nos últimos vinte anos de regime socialista, ao contrário dos 

austríacos e finlandeses que a haviam elevado em mais quatro anos no mesmo 

período. Ele não tem dúvidas de que estes e outros fatores afins estariam minando 

quaisquer confianças na capacidade do socialismo em melhorar a vida das pessoas 

comuns por meio de uma maior justiça social,601 e se lamenta que: 

 

Em vista das restrições ao debate público, não podemos acompanhar exatamente o 

desenvolvimento de ideias críticas nessas sociedades, mas em 1980 economistas 

comunistas de primeira classe e antes reformistas dentro do regime, como János 

Kornai na Hungria, estava publicando análises notavelmente negativas dos sistemas 

econômicos socialistas, e as implacáveis sondagens das deficiências do sistema 

social soviético, que se tornaram conhecidas em meados da década de 1980, 

vinham claramente sendo gestadas entre os acadêmicos de Novosibirsk e outras 

partes. É difícil estabelecer quando importantes comunistas desistiram de fato de 

suas crenças no socialismo, pois após 1989-91 essas pessoas tinham certo 

interesse em antedatar retrospectivamente sua conversão. O que era verdade na 

economia o era ainda mais patente na política, como iria mostrar a perestroika de 

Gorbatchev, pelo menos nos países socialistas ocidentais. Com toda a sua 

admiração histórica e ligação a Lenin, há pouca dúvida de que muitos comunistas 

reformistas teriam querido abandonar grande parte da herança política do leninismo, 

embora poucos (fora do Partido Comunista italiano, pelo qual os reformadores do 

Leste se sentiam atraídos) estivessem dispostos a dizê-lo. 

O que a maioria dos reformadores do mundo socialista teria desejado era 

transformar o comunismo em algo semelhante à democracia ocidental. Seu modelo 

era mais Estocolmo que Los Angeles. Não há sinal de que Hayek e Friedman 

tivessem muitos admiradores secretos em Moscou ou Budapeste. Seu azar foi que a 

crise dos sistemas comunistas coincidiu com a crise do capitalismo da Era de Ouro, 

que também foi a crise dos sistemas social-democratas. Azar ainda maior foi o súbito 

colapso do comunismo fazer com que um programa de transformação gradual 

parecesse ao mesmo tempo indesejável e impraticável e ocorrer quando o 

radicalismo total dos ideólogos do livre mercado puro se achava em (breve) triunfo 
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no Ocidente capitalista. Essa, portanto, se tornou a inspiração teórica dos regimes 

pós-comunistas, embora na prática se mostrasse tão irrealizável lá quanto em 

qualquer outro lugar.602 

 

 Outro sintoma de reconhecimento do declínio da União Soviética apresentado 

por Hobsbawm foi o surgimento do termo “nomenklatura”, praticamente 

desconhecido antes de 1980 e que chegou ao Ocidente por meio dos textos de 

dissidentes políticos. Tal termo contrastava com o respeito e até mesmo admiração 

com as quais eram tratados os dirigentes partidários e estatais dos regimes 

socialistas – apesar do seu potencial de degeneração burocrática e corrupção 

pessoal já terem sido apontados pelos trotskistas e pelo iugoslavo Milovan Djilas –, e 

começou a sugerir incompetência, corrupção e outros vícios e fraquezas da 

burocracia da era Brejnev.603 Na verdade, os anos em que a União Soviética viveu 

sob o governo de Brejnev foram chamados pelos reformadores de “era da 

estagnação”, pois o regime parecia ter desistido de buscar soluções sérias para 

combater o seu declínio econômico, preferindo comprar trigo no mercado mundial a 

tentar resolver a crescente incapacidade da agricultura em alimentar os povos 

soviéticos, ou ainda institucionalizar o suborno e a corrupção a limpá-lo, 

ressintonizá-lo ou até substituí-lo.604 Porém, Hobsbawm frisa bem, em outras 

passagens desta e de outras obras posteriores, que esta impressão deveria ser bem 

relativizada, pois, para a maioria dos cidadãos soviéticos, o período 1964-82 que 

viveram sob a presidência de Brejnev foi o melhor que jamais tiveram em toda a 

história do país.605 

 Hobsbawm voltaria a bater na tecla de que o grande problema do “socialismo 

realmente existente” era que, ao contrário da imunidade que a União Soviética teve 

em relação à Grande Depressão por estar fora da economia mundial no 

entreguerras, agora estava cada vez mais envolvido com esta globalização e com 

seus choques. Ele vê com ironia o fato das economias socialistas e de partes do 

Terceiro Mundo terem se tornado as maiores vítimas da crise pós-Era de Ouro do 

século XX, enquanto as economias de mercado desenvolvidas saíam da crise 
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603 Ibid., pp. 457-8. 
604 Ibid., p. 458. 
605 Ibid., pp. 243, 458 e 463; O presente como história, in Sobre história, p. 249; e O novo século, p. 
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menos abaladas e sem grandes problemas. O fato do “socialismo real” ter que 

enfrentar, além dos seus próprios problemas sistêmicos, as peripécias de uma 

economia mundial é ilustrado com a crise internacional do petróleo, responsável pela 

transformação do mercado de energia mundial após 1973. Num primeiro momento, 

tal crise até beneficiou aparentemente o bloco socialista de duas maneiras: 1ª) por 

ser um dos países produtores do “ouro negro”, a União Soviética angariou os 

recursos financeiros necessários para pagar suas crescentes importações do 

Ocidente capitalista e para adiar as reformas econômicas que precisava fazer; 2ª) a 

inundação de petrodólares distribuídos pelo sistema bancário internacional sob a 

forma de empréstimos alcançou vários países socialistas, tais como a Polônia e a 

Hungria, que investiram na aceleração do crescimento de suas economias e na 

elevação do padrão de vida de suas populações.606  

Mas, tudo isso teria somente servido para tornar mais aguda a crise da 

década de 1980, especialmente devido à inflexibilidade das economias socialistas 

em utilizar produtivamente os recursos adquiridos, como, por exemplo, o fato da 

União Soviética e a Europa Oriental diminuírem em apenas pouco mais de 20% o 

consumo de petróleo entre 1973 e 1985, cerca da metade do alcançado pela Europa 

Ocidental no mesmo período. Este desperdício e consequente crise de energia 

acabaram se refletindo no aumento dos custos da produção soviética, no 

esgotamento dos campos de petróleo romenos e na escassez de alimentos e bens 

manufaturados nessas sociedades, exceto na Hungria, que mergulhou ainda mais 

nas dívidas externas, na inflação e nos baixos salários.607 

 Este foi o quadro pintado por Hobsbawm antes que o “socialismo realmente 

existente” na União Soviética e no Leste-europeu entrasse na sua última década de 

vida. Houve tentativas de equacionar esta crise utilizando os tradicionais recursos 

stalinistas, ou seja, por meio da imposição de ordens e restrições centrais onde este 

planejamento central ainda funcionava, o que não acontecia mais na Hungria e na 

Polônia. Entre 1981 e 1984 a dívida caiu 35% a 70%, menos para os húngaros e 

poloneses, e chegou a criar esperanças de um retorno de crescimento econômico 

sem a realização de reformas básicas, mas tudo isso não passou de uma grande 
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ilusão, dissipada com a subida de Gorbatchev ao poder na União Soviética em 11 de 

março de 1985.608  

A Europa Oriental é apontada como o “calcanhar de Aquiles” do sistema 

soviético, sendo que a Polônia e a Hungria poderiam ser consideradas como os seus 

pontos mais vulneráveis. Como os regimes satélites da União Soviética haviam 

perdido totalmente sua legitimidade após a Primavera de Praga – excetuando-se a 

Albânia, a Iugoslávia e a Bulgária, onde os comunistas venceriam as primeiras 

eleições multipartidárias após 1989 –, mantinham sua existência somente graças à 

coerção do Estado e à ameaça de intervenção soviética, ou, como no caso da 

Hungria, fornecendo aos seus cidadãos condições materiais e liberdades bem acima 

dos seus vizinhos, regalias que a crise econômica tornaria impossíveis de serem 

mantidas. O único país que conseguiu organizar uma oposição política séria foi a 

Polônia, devido à conjunção de três fatores: a) um forte sentimento nacionalista 

antirrusso, antissemita e conscientemente católico; b) uma política de tolerância 

tácita por parte do regime; e c) a existência de um movimento operário organizado e 

de uma Igreja Católica que manteve sua independência e ganhou confiança após a 

eleição de um papa polonês – Karol Józef Wojtyla (João Paulo II) –  em 1978.609 

 

3.3.     A era Gorbatchev e o fim do socialismo rea l 

 

Na União Soviética, a chegada de Gorbatchev ao posto de secretário-geral do 

PCUS e à presidência da República não foi vista por Hobsbawm como um simples 

fruto do acaso, pois, segundo ele, a evidência da necessidade e da iminência de 

grandes transformações já era sentida por todos os governos dirigidos por 

comunistas, estivessem eles dentro ou fora da órbita soviética. Na verdade, as 

mudanças até poderiam ter começado um ou dois anos antes, se não fosse a saúde 

frágil e a morte precoce de Yuri Andropov, o homem “que fizera de fato o 

rompimento decisivo com a era Brejnev em 1983”.610  

Hobsbawm reconhece que para muitos comunistas ocidentais, incluindo ele 

próprio, o surgimento de Gorbatchev na cena política soviética foi recebido com uma 

sensação de alívio e esperança, por ele parecer ressuscitar o presumidamente 
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extinto “socialismo de rosto humano” da Primavera de Praga e as concepções 

eurocomunistas defendidas pelos italianos.611 Na realidade, o jovem substituto de 

Konstantin Tchernenko à frente da União Soviética representaria uma nova geração 

de quadros oriundos da classe média educada; o vasto grupo formado por técnicos 

(engenheiros, agrônomos etc.) e administradores (economistas, advogados etc.) 

“que de fato mantinham o país andando”.612 E, apesar de ainda não serem muito 

claras as circunstâncias de sua ascensão ao principal cargo no Kremlin, Hobsbawm 

arrisca apontar para duas condições para que ela ocorresse: 

 

Primeiro, a crescente e cada vez mais escancarada corrupção da liderança do 

Partido Comunista na era Brejnev não podia deixar de indignar o setor do partido 

que ainda acreditava em sua ideologia, mesmo do modo mais oblíquo. E um Partido 

Comunista, por mais degenerado que estivesse, já não seria possível sem alguns 

líderes socialistas, tanto quanto uma Igreja Católica sem alguns bispos e cardeais 

cristãos, pois ambos se baseiam em genuínos sistemas de crença. Segundo, as 

camadas educadas e tecnicamente competentes que mantinham de fato a economia 

soviética funcionando tinham aguda consciência de que sem mudança drástica, na 

verdade fundamental, ela iria inevitavelmente afundar mais cedo ou mais tarde, não 

apenas por causa da inata ineficiência e inflexibilidade do sistema, mas porque a 

fraqueza era agravada pelas demandas de status de superpotência militar, que não 

podia ser sustentado em uma economia em declínio.613  

 

 Para Hobsbawm, os objetivos dos reformadores econômicos comunistas 

desde a década de 1950 eram fornecer mais racionalidade e flexibilidade a essas 

economias centralmente planejadas, o que pretendiam alcançar por meio da 

introdução do sistema de preços de mercado e cálculos de lucros e custos nas 

empresas estatais. Tanto os reformadores húngaros de 1956 quanto os 

tchecoslovacos de 1968 haviam trilhado este caminho com fortes esperanças de que 

conseguiriam também liberalizar e democratizar o sistema político de seus países. 

                                                           
611 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 309. 
612 Idem, Era dos extremos, pp. 461-2. 
613 Ibid., pp. 463-4. Hobsbawm observa que esta tensão militar sobre a economia soviética havia 
aumentado bastante desde 1980, após o envio de tropas para o Afeganistão com o intuito de dar 
estabilidade ao governo do Partido Democrático Popular do Afeganistão (PDPA) que lutava contra os 
latifundiários locais e os guerrilheiros fundamentalistas muçulmanos. Tal oposição armada às políticas 
“ateias” de reforma agrária e direitos às mulheres foi apoiada financeira e militarmente pelos Estados 
Unidos que “preferiam ou escolheram ver a jogada soviética como uma grande ofensiva militar 
dirigida contra o ‘mundo livre’”. 
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Ele diz acreditar que Gorbatchev possuía os mesmos propósitos que os 

reformadores anteriores, ou seja, o de estabelecer um socialismo melhor do que o 

“realmente existente”, e, mesmo achando possível, não via como provável a 

existência de muitos reformadores soviéticos que pensassem seriamente em 

abandonar o socialismo.614  

 Desde a década de 1960, na opinião de Hobsbawm, ficava cada vez mais 

claro para os governantes comunistas que suas economias não estavam 

funcionando bem e enfrentavam sérios problemas. Tal constatação era 

acompanhada do diagnóstico de que faltavam a essas economias critérios de custos 

comparativos e elementos de mercado, tanto que todas as tentativas de reformas 

desses sistemas empreendidas na época e nas décadas seguintes buscaram suprir 

essas ausências. Assim, da mesma forma que o capitalismo já havia absorvido o 

planejamento econômico e a presença de empresas estatais em sua estrutura, as 

economias socialistas também buscavam introduzir elementos tipicamente 

capitalistas no seu funcionamento. Hobsbawm se apressa a esclarecer que “ver o 

mercado como um guia para a eficiência e eficácia econômica” é bem diferente do 

que encará-lo como “o único mecanismo de distribuição de recursos” como fazem os 

fanáticos neoliberais; muito embora concorde com o economista liberal norte-

americano John Kenneth Galbraith que o fato de um serviço ser fornecido por uma 

empresa pública ou privada não deva ser encarado por nós como uma questão 

básica de princípios.615  

Hobsbawm afirma que os slogans utilizados por Gorbatchev em sua 

campanha para transformar o socialismo soviético – “perestroika” para a 

reestruturação econômica e política e “glasnost” para a liberdade de informação – 

eram conflituosos entre si, pois a estrutura de comando formada pelo PCUS e pelo 

Estado soviético e herdada do período stalinista era a única coisa capaz de fazer o 

sistema funcionar e de “talvez transformá-lo”. Por outro lado, ele também observa 

que esta estrutura partido/Estado seria, ao mesmo tempo, o principal obstáculo para 

a transformação do sistema, e que esta situação de ter que realizar suas reformas 

“pelo alto” já era uma velha conhecida na história da Rússia desde os tempos dos 

czares.616 Em suas memórias, Hobsbawm declara que em pouco tempo havia ficado 

                                                           
614 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 464-5. 
615 Idem, Renascendo das cinzas, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 264-5. 
616 Idem, Era dos extremos, p. 465. 
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claro que Gorbatchev fracassaria no seu intento de reformar profundamente a 

sociedade soviética, e que talvez nem ele nem ninguém tivesse as qualidades 

necessárias para realizar tal tarefa, colocando em dúvida se não seria melhor para 

os povos soviéticos que o declínio de sua sociedade continuasse lento e à espera de 

um reformador “menos ambicioso e mais realista”.617 

A seu ver, a “glasnost” – o mesmo termo utilizado pelo romancista e 

historiador dissidente Aleksandr Soljenitsyn em sua carta aberta ao Congresso da 

União dos Escritores Soviéticos de 1967, o que lhe valeu a expulsão da União 

Soviética – buscava conquistar apoio contra as resistências internas e externas ao 

aparato, no entanto, acabou solapando o Partido Comunista: a única força que 

poderia agir neste sentido.618 Isto veio a acontecer porque a introdução de um 

Estado constitucional e democrático implicaria não apenas na separação entre 

partido e Estado, mas na passagem do governo efetivo do partido para o Estado; 

implicando por sua vez no fim do sistema unipartidário e no renascimento dos 

soviets em todos os níveis que culminaria numa assembleia legislativa soberana. 

Embora considere que um novo sistema constitucional foi realmente instalado, 

Hobsbawm conclui que o novo sistema econômico da “perestroika” sequer deu os 

seus primeiros passos em 1987-8, quando promoveu a legalização das pequenas 

empresas privadas na forma de cooperativas e ao decidir deixar que as empresas 

estatais deficitárias fossem à bancarrota. Logo, tanto o fosso entre a “glasnost” e a 

“Perestroika”, quanto entre a retórica da reforma econômica e a realidade da 

economia se expandiam cada vez mais.619 

A pretensão dos reformadores econômicos soviéticos em construir uma 

“economia de mercado socialista” – com empresas autônomas e economicamente 

viáveis e cooperativas públicas e privadas orientadas pelo centro de tomada de 

decisões econômicas – não passava, na opinião de Hobsbawm, de uma expressão 

que tinha por significado que “os reformadores desejavam ter as vantagens do 

capitalismo sem perder as do socialismo”.620 Na prática, ninguém sabia como esta 

transição de uma economia de comando de Estado altamente centralizada para um 

                                                           
617 Eric HOBSBAWM, Tempos interessantes, p. 309.  
618 Idem, Era dos extremos, p. 465-6. Em uma entrevista anterior, Hobsbawm tinha apresentado as 
mesmas considerações sobre os efeitos do desmantelamento do PCUS no fracasso das reformas de 
Gorbatchev na União Soviética [O novo século, pp. 84-5]. 
619 Ibid., p. 466. 
620 Ibid., pp. 466-7. 
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sistema de economia dupla (estatal e privada) seria realizada, pois, como já vimos, o 

único modelo disponível para os reformadores de Gorbatchev era a “vaga lembrança 

histórica” da NEP de 1921-8, que havia revitalizado a economia em colapso da 

Rússia pós-revolucionária com base nas forças de mercado. Outro exemplo de 

política de liberalização e descentralização de mercado muito parecido com a NEP 

dos anos 1920 era a contemporânea e vizinha reforma chinesa, que havia 

proporcionado a aquele país um crescimento médio do PNB de quase 10% ao ano 

durante toda a década de 1980. Mas, assim como não ousa comparar a Rússia 

pobre, rural e atrasada herdada por Lenin com a União Soviética industrializada e 

urbanizada dos anos 1980, Hobsbawm apenas conjectura que a “perestroika” teria 

melhores resultados se o país de Gorbatchev ainda tivesse 80% de aldeões como a 

China de Deng Xiao-ping.621  

Para Hobsbawm, foi precisamente a combinação da “glasnost” com a 

“perestroika” o que teria levado a União Soviética para o precipício, pois haviam 

desintegrado respectivamente a autoridade e os velhos mecanismos que faziam a 

economia soviética funcionar. Além do mais, não ofereceram nenhuma outra 

alternativa para evitar a dramática queda do padrão de vida dos seus cidadãos, e a 

adoção de uma política eleitoral pluralista ocorria bem no momento em que a 

inexistência de um Plano Quinquenal – o último deles (1986-92) foi abandonado não 

oficialmente em 1989622 – desembocou numa “anarquia econômica” que destruiu a 

já fraca unidade econômica e política do país.623 

 

Pois a União Soviética evoluíra cada vez mais para uma descentralização estrutural, 

seus elementos mantidos juntos basicamente pelas instituições nacionais do partido, 

exército, forças de segurança e o plano central, e essa evolução aconteceu mais 

rapidamente que nunca nos longos anos Brejnev. De facto, grande parte da União 

Soviética era um sistema de domínios feudais autônomos. Seus chefetes locais – os 

secretários do partido das repúblicas da União com seus comandantes territoriais 

subordinados, e os administradores das grandes e pequenas unidades de produção, 

que mantinham a economia em operação – eram unidos por um pouco mais que a 
                                                           

621 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 467. Hobsbawm evita explicar as diferenças entre a 
reforma soviética e a chinesa somente por este “descompasso de tempo” ou pelo fato de os chineses 
terem mantido intacto o seu sistema de comando central. Porém, deixa para os historiadores do 
século XXI a tarefa de investigar o papel jogado pelas tradições culturais do Extremo Oriente no 
favorecimento do crescimento independentemente dos sistemas sociais em que vivem. 
622 Idem, Tempos interessantes, p. 307. 
623 Idem, Era dos extremos, p. 468. 
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dependência do aparato central do partido em Moscou, que nomeava, transferia, 

depunha e cooptava, e pela necessidade de “cumprir o plano” elaborado em 

Moscou. Dentro desses limites bastante amplos, os chefetes territoriais tinham 

considerável independência. Na verdade, a economia não teria funcionado de modo 

algum sem o desenvolvimento, feito pelos que realmente tinham de dirigir 

instituições com funções reais, de uma rede de relações laterais independente do 

centro. Esse sistema de acordos, arranjos de permutas e trocas de favores com 

outros quadros em posições semelhantes era outra “segunda economia” dentro do 

todo nominalmente planejado. Pode-se acrescentar que, à medida que a União 

Soviética se tornava uma sociedade industrial e urbana mais complexa, os quadros 

encarregados de fato da produção, distribuição e cuidado geral dos cidadãos 

sentiam decrescente simpatia pelos ministérios e pelas figuras puramente partidárias 

que eram seus superiores, mas cujas funções concretas não mais eram claras além 

das de se arrumar seus ninhos, como muitos deles fizeram espetacularmente no 

período Brejnev. A repulsa a cada vez mais monumental e generalizada corrupção 

da nomenklatura foi o combustível inicial para o processo de reforma, e Gorbatchev 

teve apoio bastante sólido dos quadros econômicos à perestroika, sobretudo dos 

pertencentes ao complexo industrial-militar, que queriam verdadeiramente melhorar 

a administração de uma economia estagnante e, em termos científicos e técnicos, 

paralítica. Ninguém sabia melhor que eles como tudo ficara realmente ruim. Além 

disso, não precisavam do partido para prosseguir com suas atividades. Se a 

burocracia do partido desaparecesse, eles ainda estariam ali. Eram indispensáveis, 

ela não. Na verdade, eles ainda estavam lá depois do colapso da União Soviética, 

agora organizados como grupo de pressão na nova (1990) “União Científico-

Industrial” (NPS) e seus sucessores; após o fim do comunismo, tornaram-se os 

donos (potencialmente) legais das empresas que haviam comandado antes sem 

direitos legais de propriedade.624 

 

Na opinião de Hobsbawm, apesar da sua corrupção, ineficiência e 

parasitismo, o PCUS continuava a ser essencial para o funcionamento da economia 

soviética; e não havia aparecido nenhuma outra autoridade alternativa. Ao tentar 

mudar a base de poder do partido para o Estado, Gorbatchev acabou criando um 

vazio de poder tão imenso que a União Soviética poderia ser equiparada a um 

gigantesco navio-tanque avariado e sem leme se aproximando dos recifes e pronto 

para se partir em dois: de um lado, o sistema de autonomia de poder territorial e de 
                                                           

624 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 468-9. 
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outro os complexos econômicos autônomos.625 Como a questão da autonomia 

territorial para os vários grupos nacionais que compunham a União fazia parte da 

teoria oficial desde 1917, Hobsbawm observa que a divisão nacionalista estava 

embutida no próprio sistema e entrou no jogo político, principalmente a partir do 

momento em que os reformadores radicais – na luta contra as resistências da 

burocracia entrincheiradas no partido e no aparelho central do Estado – buscaram 

apoio entre os nacionalistas da Federação Russa e das outras catorze repúblicas 

que formavam a URSS. Foi esta a chance bem aproveitada por Boris Yeltsin, um 

velho chefão do partido com talentos demagógicos e senso de mídia, que tomou a 

frente da Federação Russa, a única instituição que lhe permitia contornar a 

autoridade de Gorbatchev e favorecer a desintegração da União Soviética, 

suplantando-a com a Rússia.626 

Hobsbawm tem a consciência de que a desintegração econômica ajudou 

sobremaneira a desintegração política e foi por ela alimentada. Na verdade, a 

segunda metade de 1989 transformou-se no ponto decisivo, possibilitando inclusive 

a proposição por parte dos historiadores “revisionistas” franceses de um paralelo 

com a Revolução Francesa precisamente no ano do seu Bicentenário. Já relatamos 

anteriormente como o colapso político que havia acompanhado a convocação dos 

Estados Gerais da França em 1789 parecia se repetir na convocação das novas 

assembleias democráticas na Rússia soviética de duzentos anos depois, tornando o 

colapso econômico irreversível entre outubro de 1989 e maio de 1990.627 

No entanto, a súbita dissolução dos regimes satélites da Europa Oriental, 

ocorrida entre agosto e o final de 1989, desviou a atenção para o fim do poder 

comunista na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e República 

Democrática Alemã. Logo depois seria a vez dos países socialistas que não eram 

satélites soviéticos: a Iugoslávia e a Albânia.628 Hobsbawm não concorda que as 

transformações ocorridas no Leste-europeu entre 1989 e 1990 pudessem ser 

chamadas de revoluções, pois, além de nenhum desses regimes ter sido de fato 

derrubado e somente a Polônia exibir uma poderosa oposição, a maior ameaça que 

receberam veio precisamente de Moscou ao se negar a socorrê-los com uma 

                                                           
625 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 469. 
626 Ibid., pp. 469-70. 
627 Ibid., p. 470 
628 Ibid., pp. 470-1.  
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intervenção militar parecida com as de 1956 e 1968. O fim da Guerra Fria lhes tirara 

completamente a importância estratégica que possuíam para a União Soviética.629 

Segundo Hobsbawm, essa retirada da União Soviética acentuou a bancarrota 

do Leste da Europa, criando um vazio em torno dos seus governantes até que as 

massas abandonaram sua passividade e manifestaram seu descontentamento nas 

ruas e praças das suas capitais e grandes cidades. Ele observa que nenhum destes 

governos, exceto na Romênia, ofereceu séria resistência ou lançou mão das suas 

forças de repressão; optando por abdicar diante do óbvio fracasso de seus sistemas 

socioeconômicos, mesmo onde haviam tentado realizar sérias reformas.630 Os 

reformadores poloneses e húngaros tentaram negociar uma transição pacífica, 

enquanto os “linhas-duras” da Tchecoslováquia e da Alemanha Oriental esboçaram 

uma resistência até perceberem que não seriam mais obedecidos, ambos sendo 

substituídos por dissidentes e oposicionistas que haviam convocado as 

manifestações de massa pelo fim destes regimes. Excetuando-se mais uma vez a 

Polônia – “onde a Igreja e os sindicatos formaram a coluna dorsal da oposição” –, 

esses líderes eram em sua maioria intelectuais pertencentes ao mundo acadêmico e 

ao das artes transformados de repente em presidentes ou primeiros-ministros de 

seus países, como foi o caso do dramaturgo Václav Havel na Tchecoslováquia.631 

Ao fazer uma análise das características principais dessas “revoluções” de 

fins do século XX, Hobsbawm aponta para a atrofia da tradição revolucionária de 

1789-1917 e para a “revivescência das massas” que retomaram a cena mais como 

protagonistas do que coadjuvantes. Muito embora ele estivesse se referindo 

principalmente à Revolução Iraniana, não lhe escapou a decisão dos 130 mil 

alemães-orientais que em dois meses – mesmo que facilitada pela abertura das 

fronteiras da Hungria – migraram desorganizada e espontaneamente para a 

Alemanha Ocidental ainda antes da queda do Muro de Berlim (9/11/1989). Para 

Hobsbawm, esta “votação com os pés” teria sido uma demonstração didática da 

máxima de Lenin de que elas eram mais eficazes do que a votação em eleições, já 

que quatro meses antes o governante Partido Socialista Unificado da Alemanha 

(PSUA) – filho da união de 1946 entre o KPD e o SPD da zona soviética de 

ocupação – havia obtido 98,85% dos votos nas eleições locais. As vaias da multidão 
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630 Ibid., pp. 472-3. 
631 Ibid., p. 474. 
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que desconcertaram o ditador da Romênia, em uma manifestação convocada pelo 

regime para aplaudi-lo, também não passariam despercebidas pelo olhar do nosso 

historiador, conquanto ele soubesse que somente essas ações de massa não 

derrubaram e nem poderiam derrubar seus regimes diante de uma repressão, como 

foi o caso da mobilização pela democracia na China na mesma época.632 

Hobsbawm já havia relatado que quando o movimento por democracia se 

espalhou do Leste-europeu e da União Soviética para a China, o governo de Pequim 

decidiu massacrar uma manifestação estudantil na Praça Tian’anmen (“Paz 

Celestial”) no dia 4 de junho de 1989. Em sua opinião, esta ação, que resultou na 

morte de várias centenas de pessoas, acabou enfraquecendo bastante a 

legitimidade do PCC, mas, por outro lado, possibilitou ao regime chinês continuar 

com sua bem-sucedida liberalização econômica sem reformas políticas.633 Mais 

tarde, ao fazer uma nova comparação entre a China e os regimes socialistas que 

desmoronaram entre 1989 e 1991, Hobsbawm reitera que o êxito chinês na 

implementação de reformas econômicas na direção da economia de mercado devia-

se a dois fatores: 1º) o fato do Estado e do Partido não terem abdicado de suas 

responsabilidades, o que se constituiu no “verdadeiro significado do que ocorreu na 

Praça da Paz Celestial”; e 2º) a consciência dos comunistas chineses da 

necessidade de organizar a transição econômica, garantindo o futuro das grandes 

empresas estatais em vez de simplesmente fechá-las porque não geravam lucros.634 

Retornando à União Soviética, Hobsbawm afirma que o colapso do partido e 

do Estado ocorreu de forma mais lenta até agosto de 1991, sendo que o fracasso da 

“perestroika” desgastou tanto Gorbatchev perante os seus cidadãos – embora no 

Ocidente sua popularidade permanecesse alta – a ponto de transformá-lo numa 

figura trágica na história soviética; algo como um “czar-libertador” comunista, muito 

parecido com o czar Alexandre II que, ao libertar os servos em 1861 e empreender 

outras modernizações no Império Russo, “destruiu o que queria reformar e foi 

destruído ao fazer isso”, sendo assassinado pelo grupo revolucionário Narodnaya 

Volya (A Vontade do Povo) em 1881.635 Apesar disso, Hobsbawm assegura que a 

                                                           
632 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 443-5 e 473. 
633 Ibid., p. 471. Além da China, Hobsbawm acrescenta a Coreia do Norte, o Vietnã e Cuba na lista 
dos regimes comunistas que não foram imediatamente afetados pelo desmoronamento do bloco 
socialista. 
634 Idem, O novo século, p. 85. 
635 Idem, Era dos extremos, p. 475. 
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admiração que ele e muitas outras pessoas do Ocidente sentiam por Gorbatchev 

não diminuiu significativamente com o seu “dramático fracasso” dentro da União 

Soviética, pois ninguém poderia tirar-lhe o mérito de ter sido o responsável “quase 

solitário” pelo fim da Guerra Fria e suas ameaças de guerra nuclear mundial, e de ter 

realmente derrubado o Muro de Berlim, libertando assim os Estados-satélites 

soviéticos na Europa Oriental.636 

A queda dos satélites europeus em 1989, a relutante aceitação da 

reunificação alemã em 1990 e a incapacidade de atuar na crise do Golfo Pérsico em 

1990-1 demonstraram claramente o término da União Soviética como superpotência, 

ou mesmo enquanto mais uma entre outras potências internacionais. E embora este 

enfraquecimento perante o mundo também estimulasse o sentimento nacionalista 

nas repúblicas, em especial nos Estados bálticos – onde a Lituânia havia declarado 

sua independência em março de 1990 – e na Geórgia, a desintegração soviética não 

foi uma obra das forças nacionalistas, e sim da decomposição da autoridade central 

que deixou as várias regiões do país por sua própria conta e risco em meio ao caos 

da fome e da escassez.637 Esta realidade teria levado, segundo Hobsbawm, muitos 

dos reformistas soviéticos ao desespero, empurrando-os para um verdadeiro 

“extremismo apocalíptico” que visava a destruir todo o sistema de maneira imediata 

e por meio da total privatização e introdução de um mercado 100% livre.  

 

Propuseram-se planos dramáticos para fazer isso em questão de semanas ou 

meses (havia um “programa de quinhentos dias”). Essas políticas não se baseavam 

em algum conhecimento de livres mercados ou economias capitalistas, embora 

fossem vigorosamente recomendadas por economistas e especialistas financeiros 

americanos e britânicos visitantes, cujas opiniões, por sua vez, não se baseavam em 

algum conhecimento do que de fato se passava na economia soviética. Ambos 

estavam corretos ao supor que o sistema existente, ou melhor, enquanto existia, a 

economia de comando, era muito inferior a economias baseadas primariamente na 

propriedade e na empresa privadas, e que o velho sistema, mesmo numa forma 

modificada, estava condenado. Contudo, deixavam de enfrentar o verdadeiro 

problema de como uma economia centralmente planejada seria, na prática, 

transformada numa ou noutra versão de economia dinamizada pelo mercado. Em 

vez disso, repetiam demonstrações de primeiro ano de curso de economia sobre as 
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virtudes do mercado no abstrato. Diziam que ele iria encher automaticamente as 

prateleiras das lojas com produtos retidos por produtores, a preços acessíveis, assim 

que se deixasse em liberdade a oferta e a procura. A maioria dos resignados 

cidadãos da União Soviética sabia que isso não ia acontecer, e depois que ela 

deixou de existir, quando se aplicou por um breve momento o tratamento de choque 

de libertação, de fato não aconteceu. Além disso, nenhum observador sério do país 

acreditava que no ano 2000 o Estado e o setor público da economia soviética seriam 

ainda substanciais. Os discípulos de Friedrich Hayek e Milton Friedman condenavam 

a própria ideia de uma tal economia mista. Não tinham conselho a oferecer sobre 

como ela devia ser operada, ou transformada.638 

 

Hobsbawm analisa que a crise final do “socialismo realmente existente” não 

foi econômica, mas política. Ele assevera que para praticamente todo o 

establishment da União Soviética – o partido, os planejadores e cientistas, o Estado, 

as Forças Armadas, o aparato de segurança e as autoridades coadjuvantes – a ideia 

de um colapso total era inaceitável, e nem mesmo era desejado por seus cidadãos, 

pois 76% deles votaram a favor da manutenção da União Soviética no referendo 

realizado em março de 1991. No entanto, a dissolução do centro de poder parecia 

fortalecer o desmoronamento, pois enquanto a União não passava de uma sombra, 

as repúblicas se transformavam na única realidade palpável.639  

Em abril, Gorbatchev, contando com o apoio das nove maiores repúblicas – 

excetuando-se os três Estados bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), a Moldávia, a 

Geórgia e a Quirguízia – negociou um “Tratado da União” que entraria em vigor 

somente a partir de 20 de agosto, preservando a existência de um poder federal 

eleito diretamente e que controlasse as Forças Armadas, a política externa, a 

coordenação da política financeira e as relações econômicas com as outras 

nações.640 Todavia, dois dias antes da data marcada para que o acordo fosse 

colocado em prática, Gorbatchev foi posto sob prisão domiciliar em meio às suas 

férias e os “pesos pesados” da União – ministros da defesa e do interior, chefes do 

Comitê de Segurança do Estado (KGB), vice-presidente, primeiro-ministro e os 

pilares do partido – criaram um Comitê de Emergência para substituí-lo. A população 

moscovita permaneceu imóvel e não atendeu a uma convocação de greve geral, se 

                                                           
638 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, pp. 476-7. 
639 Ibid., p. 477. 
640 Ibid., pp. 477-8. 
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repetindo o padrão da maior parte da história soviética na qual os dramas eram 

interpretados por um grupo pequeno de atores “acima das cabeças do povo 

resignado”.641 Assim, na visão de Hobsbawm, um golpe simbólico foi derrotado por 

uma resistência simbólica, com Yeltsin – cercado por alguns milhares de seguidores 

– desafiando os tanques à frente das telas de televisão e aproveitando a 

oportunidade para dissolver e desapropriar o PCUS, além de tomar para a 

Federação Russa os bens da União Soviética. Gorbatchev acabou caindo no 

esquecimento e o mundo aceitou a Rússia como a sucessora da extinta União 

Soviética na Organização das Nações Unidas (ONU), ou seja, a tentativa de salvar a 

velha estrutura soviética acabou destruindo-a “súbita e irrevogavelmente”.642 

Hobsbawm constata, no entanto, que o desaparecimento da União Soviética 

não resolveu nenhum dos problemas econômicos, políticos e sociais existentes e até 

os piorou em muitos aspectos, pois as demais repúblicas começaram a temer o 

poderio da Rússia e o retorno do velho nacionalismo russo. A insinuação de Yeltsin 

no sentido de que – devido à existência de grandes minorias de russos étnicos em 

praticamente todas as repúblicas – suas fronteiras poderiam ser renegociadas, 

ocasionou uma verdadeira corrida para a separação encabeçada pela Ucrânia e 

liquidou quaisquer esperanças de que uma vaga “Comunidade de Estados 

Independentes” (CEI) sucedesse a extinta União Soviética. 

 

Assim, a destruição da União soviética conseguiu a reversão de quase quatrocentos 

anos de história russa, e a volta do país à era de antes de Pedro, o Grande (1672-

1725). Como Rússia, sob um czar, ou como União Soviética, fora uma grande 

potência desde meados do século XVIII, sua desintegração deixou um vazio entre 

Trieste [na fronteira italiana] e Vladivostok que não existira antes na história 

moderna, exceto por pouco tempo durante a Guerra Civil de 1918-20: uma vasta 

zona de desordem, conflito e catástrofe potencial. Essa era a agenda para os 

diplomatas e militares do mundo no fim do milênio.643 

 

                                                           
641 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 478.  
642 Ibid., pp. 478-9. Hobsbawm relata ter escrito diretamente de Helsinque para a Marxism Today (a 
revista teórica do PCGB) de setembro de 1991 um comentário sobre o golpe malogrado que pôs fim à 
era Gorbatchev com os seguintes dizeres: “Ele escolheu a glasnost a fim de forçar a perestroika; 
deveria ter sido o contrário. E nem o marxismo nem os economistas ocidentais tinham experiência ou 
teorias que pudessem ajudar” [Tempos interessantes, pp. 309-10]. 
643 Ibid., p. 479. 
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 Hobsbawm ainda faz mais duas observações importantes. A primeira delas 

dizia respeito à notável superficialidade do domínio do socialismo de tipo soviético 

sobre o imenso território que conquistou, desaparecendo bem mais rapidamente – 

de um dia para o outro – do que como havia surgido. Ele sugere dois motivos para 

isto: 1º) o “marxismo-leninismo”, a ortodoxia dogmática oficial na qual foi 

transformado o bolchevismo sob o “socialismo real”, não tinha por base a conversão 

em massa, mas apenas dos seus quadros ou vanguardas;644 e 2º) o fracasso da 

União Soviética paradoxalmente reforçou a análise de Marx ao exemplificar tão 

claramente o conflito entre as forças produtivas e a superestrutura social, 

institucional e ideológica, isto após ter transformado essas economias agrárias 

atrasadas em economias industriais avançadas.645 

 A segunda observação de Hobsbawm é a de que com o colapso da União 

Soviética, a experiência do “socialismo realmente existente” pode ser considerada 

como encerrada; mesmo e apesar da sobrevivência da China, pois esta já havia 

abandonado completamente a ideia de uma economia centralmente controlada e 

planejada pelo Estado, baseada na propriedade coletiva e operando sem os 

mecanismos de mercado. Ele descarta a possibilidade desse tipo de socialismo ser 

reeditado no futuro, já que o modelo soviético não surgiu realmente como uma 

alternativa global ao capitalismo, mas como uma resposta específica a uma situação 

particular de um país imenso e atrasado, comprometido a construir o socialismo 

isoladamente após o fracasso das revoluções em outros países mais 

desenvolvidos.646 

Mesmo admitindo que o socialismo alcançou notáveis conquistas, tais como a 

derrota do nazismo alemão, Hobsbawm entende que seus custos humanos foram 

enormes e tão intoleráveis que seu renascimento não seria mais possível, desejável 

e muito menos necessário.647 Ainda no meio do furacão, ele já constatava que: 

 

Tudo isso acabou. O comunismo no Leste-europeu se dissolveu ou está se 

dissolvendo; assim como a União Soviética como a conhecíamos. Não importa como 

será a China quando estiverem mortos os últimos da geração da Longa Caminhada, 

terá pouco a ver com Lenin e muito menos com Marx. Fora das regiões anteriores do 

                                                           
644 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 480. 
645 Ibid., pp. 480-1. 
646 Ibid., p. 481. 
647 Ibid., pp. 481-2. 
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“socialismo verdadeiro” provavelmente não existem mais do que três partidos 

comunistas com verdadeiro apoio de massa (Itália, África do Sul e o regionalmente 

concentrado PC Marxista da Índia), e um deles quer juntar-se à social-democracia 

internacional o mais rápido possível. Estamos testemunhando não uma crise de um 

tipo de movimento, regime ou economia, mas seu fim. Aqueles de nós que 

pensávamos que a Revolução de Outubro era a porta para o futuro da história 

mundial provaram estar equivocados.648 

 

 3.4.     As consequências do fim do socialismo de t ipo soviético 

 

 Faz-se necessário sem dúvida nenhuma dar continuidade às reflexões 

anteriores de Hobsbawm sobre o término da experiência socialista no Leste da 

Europa e na União Soviética, mantendo contato com as análises realizadas por ele 

quanto às consequências deixadas pelo colapso do “socialismo real” – tanto na 

região onde ele existiu como para o mundo como um todo – antes de buscarmos 

apreender suas ideias sobre o futuro deste e de outros “socialismos” possíveis.  

Já em outubro de 1990, mais de um ano antes da dissolução oficial da União 

Soviética, ele afirmava veementemente que: 

 

O principal efeito de 1989 é que o capitalismo e os ricos pararam, por enquanto, de 

ter medo. Tudo o que fez com que a democracia ocidental valesse a pena para seus 

povos – previdência social, o estado do bem-estar social, uma renda alta e crescente 

para os trabalhadores, e sua consequência natural, a diminuição da desigualdade 

social e a desigualdade de oportunidades – resultou do medo. Medo dos pobres e do 

maior e mais bem organizado bloco de cidadãos dos Estados industrializados – os 

trabalhadores; medo de uma alternativa que existia na realidade e que podia 

realmente se espalhar, notavelmente na forma do comunismo soviético. Medo da 

instabilidade do próprio sistema. 

Isso preocupou as mentes dos capitalistas ocidentais nos anos 30. Medo do bloco 

socialista, tão dramaticamente ampliado depois de 1945 e representado por uma das 

duas superpotências, manteve-os preocupados após a guerra. O que quer que Stalin 

tenha feito aos russos, ele foi bom para o povo comum do Ocidente. Não é nenhum 

acidente que a forma [John Maynard] Keynes-Roosevelt de salvar o capitalismo 

tenha se concentrado na previdência e no bem-estar social, em dar aos pobres 

                                                           
648 Eric HOBSBAWM, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 95-6. 
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dinheiro para gastar e naquele dogma central das políticas ocidentais do pós-guerra 

– uma que mirava especificamente os trabalhadores – o “emprego pleno”. Este 

preconceito contra a desigualdade extrema serviu bem ao desenvolvimento 

capitalista. Os países modelos do crescimento econômico do pós-guerra, o Japão, a 

Coreia do Sul e Taiwan, gozaram de distribuições de renda extraordinariamente 

igualitárias até recentemente, em parte asseguradas pelas reformas agrárias do pós-

guerra, empreendidas pelas forças de ocupação determinadas a neutralizar a 

revolução.649 

 

 Após acrescentar que este medo acima descrito havia diminuído também 

diante da redução da classe trabalhadora industrial e do declínio do movimento 

operário no Ocidente,650 Hobsbawm dirá que tal receio havia voltado dez anos 

depois, mas – devido ao enfraquecimento da social-democracia e desintegração do 

comunismo – o novo perigo vinha dos fundamentalistas religiosos e dos xenófobos 

herdeiros e/ou inspirados no nazi-fascismo. Ele vê como uma das “ironias da 

história”, o fato dos únicos a matarem cidadãos norte-americanos no próprio território 

dos Estados Unidos após meio século de Guerra Fria serem precisamente os 

fanáticos de ultradireita e os militantes muçulmanos fundamentalistas que haviam 

sido financiados por Washington contra os soviéticos, numa clara, mas implícita 

alusão aos respectivos atentados de Oklahoma (1995) e ao World Trade Center 

(1993 e 2001); e avisa com pesar: 

 

O mundo ainda pode vir a lamentar, confrontado com a alternativa de Rosa 

Luxemburgo entre socialismo ou barbarismo, que tenha optado contra o 

socialismo.651 

                                                           
649 Eric HOBSBAWM, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 103. 
650 Ibid., pp. 103-4 e Tempos interessantes, p. 310. 
651 Idem, Tempos interessantes, p. 310. Em um artigo específico sobre o tema da barbárie (datado de 
1994), Hobsbawm observa que, depois de 150 anos de declínio, ela – entendida como a ruptura do 
sistema de regras no convívio social e como a reversão do projeto iluminista responsável pelo 
progresso de civilidade ocorrido entre o século XVIII e 1914 – voltara a estar em alta na maior parte 
do século XX. A barbárie contemporânea seria reanimada a partir da Primeira Guerra Mundial, ao 
inaugurar a abolição da distinção entre combatentes e não-combatentes nas guerras, e prosseguiu 
seu avanço durante os anos de crise mundial (1917-47) e de Guerra Fria até chegar às décadas de 
1980 e 1990. Um dos principais sinais da sua presença reside na retomada da prática de tortura de 
forma sistemática pelo nazi-fascismo (que não tinha nenhum compromisso com os ideais iluministas), 
pelo próprio comunismo – na Guerra Civil e no Terror stalinista –, pelo Ocidente pós-1945 e por todos 
os atuais envolvidos nos conflitos nacionalistas e guerras civis que acompanham o colapso dos 
Estados nacionais [Barbárie: o guia do usuário, in Emir SADER (org.), O mundo depois da queda, 
pp.15-30]. 
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 Voltando a repetir insistentemente em outra oportunidade e com todas as 

letras: 

 

Este é o perigo. Rosa Luxemburgo nos advertiu de que a alternativa real da história 

do século XX era “socialismo ou barbárie”. Não temos o socialismo: acautelemo-nos 

contra a ascensão da barbárie, especialmente barbárie combinada com alta 

tecnologia.652 

 

Hobsbawm aponta para três problemas de curto prazo surgidos em 

decorrência do desabamento do sistema soviético. O primeiro deles, diz respeito ao 

retorno da instabilidade política na Europa após quarenta e cinco anos de vigência 

dos acordos assinados na Conferência de Yalta (1945), que colocara um fim na 

breve “ordem alemã” imposta por Hitler nos anos 1930. Agora a Alemanha ressurgia 

como a única força hegemônica capaz de substituir a “ordem russo-americana” no 

continente e, ainda que esteja certamente afastado o retorno do Grande Reich 

Alemão, Hobsbawm demonstra ter preocupações com o fato de o nacionalismo 

alemão ter ainda pendente a questão da recuperação ou não dos territórios perdidos 

para poloneses e soviéticos no final da Segunda Guerra Mundial, tais como os 

antigos territórios alemães ao leste da linha Oder-Neisse.653  

O segundo problema estaria relacionado ao renascimento da imensa lista de 

rivalidades e conflitos nacionalistas na Europa Centro-Oriental – croatas e sérvios, 

sérvios e albaneses, eslovacos e tchecos, os três nacionalismos bálticos, a 

Bielorrússia, a Moldávia e o nacionalismo azerbaijano entre outros – que remontam 

ao período do entreguerras e nem eram muito relevantes antes da Primeira Guerra 

Mundial. Todos esses conflitos tornaram-se novamente explosivos com a 

desintegração da União Soviética, a herdeira do Império Russo e “o último dos 

impérios multinacionais pré-1914”654, pois seria muito difícil negar que a Guerra Civil 

                                                           
652 Eric HOBSBAWM, A crise atual das ideologias, in Emir SADER (org.), O mundo depois da queda, 
p. 226. 
653 Idem, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 104-5. 
654 Ibid., p. 105. Hobsbawm insiste na tese de que a sobrevivência da Rússia, enquanto uma única 
entidade multiénica que fazia fronteiras com a Polônia e o Japão, devia-se certamente à Revolução 
de Outubro de 1917, pois as tensões nacionalistas “que haviam desmontado os impérios anteriores” 
ressurgiram no final da década de 1980 com a agonia e a morte da União Soviética [Era dos 
extremos, pp. 363-4]. 
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Iugoslava (1991-5) e a Guerra do Kossovo (1996-9) foram continuidades das 

Guerras Balcânicas de 1912-3.655 

Hobsbawm nos lembra que, quando esses Estados ruíram depois do 

desmanche do Império Soviético – da mesma forma que fizeram quando o Império 

Austro-Húngaro e o Turco-Otomano desapareceram após a Primeira Guerra Mundial 

–, as formas de nacionalismo pré-existente, mesmo que não necessariamente 

antissoviéticas, se viram obrigadas a desempenhar um papel “mais intenso e 

proeminente”; em grande parte devido, paradoxalmente, ao fato dos próprios 

comunistas terem aceitado o critério nacionalista de definição de territórios em 

termos étnicos e linguísticos. Assim, como o império era formado por federações de 

tais “nações”, sua fragmentação seguiu essas mesmas linhas já postas, fazendo-o 

se perguntar até que ponto o ressurgimento do nacionalismo já estava inscrito no 

“código genético” dessas sociedades e se as divisões nacionais haviam continuado 

a operar intensamente durante o período em que vigoraram os governos 

comunistas. Na verdade, Hobsbawm acha inacreditável que a coexistência pacífica 

de cinquenta anos entre os povos ditos “iugoslavos” – sérvios, croatas, bósnios, 

eslovenos, macedônios e montenegrinos – se devesse somente à autoridade da 

Liga dos Comunistas da Iugoslávia (LCI), a entidade que reunia todos os partidos 

comunistas das repúblicas federadas,656 cujo PC sérvio – após a morte de Tito – 

havia se transformado em um partido chauvinista sob a liderança de Slobodan 

Milosevic.657 

Quanto aos Estados que surgiram exatamente onde se localizava a antiga 

União Soviética, Hobsbawm escrevia dez anos depois que ainda estavam bastante 

indefinidos e em fase de desintegração, como é o caso do Tadjiquistão na Ásia 

Central. A própria Federação Russa continuou a sofrer um processo de 

fragmentação em áreas autônomas e independentes,658 parecendo caminhar no 

sentido do grupo de “Estados falidos” que se multiplicavam cada vez mais, até que 

os esforços do presidente Vladimir Putin – o substituto de Yeltsin no Kremlin – 

alcançaram êxito em restaurar um poder governamental efetivo em todo o país, 

excetuando-se a República da Tchetchênia.659 

                                                           
655 Eric HOBSBAWM, O novo século, pp. 14-5. 
656 Ibid., pp. 49-50. 
657 Idem, Era dos extremos,p. 442. 
658 Idem, O novo século, p. 54. 
659 Idem, Globalização, democracia e terrorismo, p. 87. 
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O terceiro e último problema imediato surgido após o colapso da União 

Soviética e dos seus satélites na Europa Oriental tem ligação direta com a fraqueza 

dos regimes de democracia liberal adotados pelos Estados “ex-comunistas” que, 

assim como os que foram neles instalados em 1918 e não sobreviveram vinte anos 

(excetuando-se a Tchecoslováquia), parecem ter perspectivas “pobres, ou pelo 

menos incertas”.660 Ele nos lembra que até 1990 os únicos países “ex-socialistas” 

que receberam investimentos estrangeiros líquidos foram a Polônia e a 

Tchecoslováquia, enquanto que na antiga União Soviética somente as repúblicas 

ricas em recursos é que atraíam algum dinheiro, enquanto as demais eram 

“abandonadas à própria sorte”. Esta situação o levaria a afirmar que “a maior parte 

do ex-Segundo Mundo estava sendo assimilada a um status de Terceiro Mundo”, 

contribuindo assim para a ampliação do fosso entre os países ricos e pobres, em 

sua opinião, “o principal efeito das Décadas de Crise”.661  

Por outro lado, Hobsbawm vê na Rússia um caso especial, por ser o único 

país em que se tentou implantar o livre mercado da noite para o dia, com enormes 

resultados negativos com dimensões catastróficas para a maioria dos russos, 

bastando informar que a expectativa de vida da população masculina chegou a cair 

dez anos durante a década de 1990 e que grande parte da economia ficou reduzida 

à agricultura de subsistência. Em sua opinião, tratou-se da maior inversão de 

tendências históricas do Breve Século XX, um resultado nefasto da iniciativa de se 

impor as regras do livre mercado sem nenhuma adaptação a uma sociedade que 

não estava minimamente preparada para isto;662 o que explicaria perfeitamente 

porque a maioria dos habitantes da ex-União Soviética ainda considerava aquela 

época como sendo muito melhor do que a situação pela qual estavam passando, e 

ainda continuariam a viver por um bom tempo.663 

Sobre os problemas de médio a longo prazo deixados pelo fim da União 

Soviética enquanto uma das duas superpotências mundiais, Hobsbawm destaca em 

Globalização, democracia e terrorismo (2007) – uma série de artigos resultantes de 

conferências realizadas entre 2000 e 2006 abordando a situação internacional no 

início do século XXI – sua preocupação com o fim  do sistema de grandes potências 

que existiu por quase dois séculos (desde o Congresso de Viena) e exerceu o 
                                                           

660 Eric HOBSBAWM, Adeus a tudo aquilo, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 106. 
661 Idem, Era dos extremos, p. 413. 
662 Idem, O novo século, pp. 83-4. 
663 Idem, Podemos escrever a história da Revolução Russa?, in Sobre história, p. 266. 
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controle, exceto durante as duas guerras mundiais, sobre os conflitos 

internacionais.664 Ele aponta para a sobrevivência das instituições, das premissas e 

das retóricas da extinta Guerra Fria como um fator importante na falta de controle 

sobre os conflitos armados que se multiplicaram bastante nos últimos anos, apesar 

da evidência de que os Estados Unidos não conseguirão impor uma nova ordem 

internacional de forma unilateral, apesar da sua incontestável predominância 

militar.665 

 

3.5.    As perspectivas futuras do socialismo 

 

Hobsbawm não parece estar otimista sobre as possibilidades da retomada de 

um relativo controle global sobre os conflitos armados, como o que existiu – salvo o 

período de trinta e um anos entre 1914 e 1945 – durante os 175 anos que separam 

a Batalha de Waterloo (1815) e o colapso da União Soviética. Ele aponta duas 

razões para sua descrença: 1ª) a globalização fora de controle dos mercados livres 

gera cada vez mais desigualdades as quais por sua vez promovem 

descontentamentos e instabilidades no mundo todo; e 2º) a inexistência de um 

sistema internacional plural de grandes potências mundiais que desde o término da 

Guerra dos Trinta Anos (1618-48) buscou com algum sucesso regulamentar as 

relações na guerra e na paz entre os Estados nacionais.666 Apesar do seu 

pessimismo, Hobsbawm afirma não haver a possibilidade de um projeto inédito de 

dominação mundial por um único país, ainda que fundamentado na incontrastável 

superioridade dos Estados Unidos, ser estabelecido e mantido por muito tempo,667 

pois, na sua opinião, mesmo que na Primeira Guerra do Golfo (1990-1) – quando 

obteve o apoio da ONU e da comunidade internacional – e na reação imediata ao 

Onze de Setembro de 2001 os Estados Unidos tenham demonstrado toda a sua 

força na era pós-soviética, a sua “política megalomaníaca” posterior acabou 

destruindo as bases políticas e ideológicas da sua influência hegemônica, tornando-

se pela primeira vez na história isolados e impopulares no cenário internacional.668  

                                                           
664 Eric HOBSBAWM, Globalização, democracia e terrorismo, p. 31. 
665 Ibid., p. 32. 
666 Ibid., p. 47. 
667 Ibid., p. 49. 
668 Ibid., p. 51. 
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Hobsbawm reforça a sua crença de que o mundo é demasiadamente 

complexo para ser dominado por um único país – muito embora o governo de 

George Walker Bush tenha tentado fazê-lo por intermédio da força militar –, ainda 

mais com os Estados Unidos, o único país atualmente em condições de pensar 

nisto, passando por uma séria crise em sua economia que, “embora grande, 

representa uma proporção decrescente da economia global e é vulnerável tanto no 

curto quanto no longo prazo”.669 E encerra suas reflexões da seguinte forma: 

 

A questão-chave do momento é: o que vão fazer os americanos agora e como os 

outros países vão reagir? Alguns deles – como a Grã-Bretanha, o único membro 

autêntico da coalizão dominante – continuarão a apoiar tudo o que os Estados 

Unidos planejarem? Essencialmente, seus governos devem indicar que há limites 

para o que os americanos podem fazer com seu poderio. A contribuição mais 

positiva até agora foi feita pelos turcos, que simplesmente disseram que há coisas 

que eles não estão dispostos a fazer, mesmo sabendo que valeria a pena. Mas, 

neste momento, a preocupação maior é, se não a de conter, pelo menos a de 

educar, ou reeducar, os Estados Unidos. Houve um tempo em que o império 

americano reconhecia a existência de limitações, ou pelo menos a conveniência de 

comportar-se como se tivesse limitações. Isso se devia basicamente ao fato de que 

tinha medo de alguém mais – a União Soviética. Na ausência desse tipo de medo, é 

preciso que o interesse próprio esclarecido e a cultura tomem seu lugar.670 

 

 Quanto às perspectivas futuras do socialismo, Hobsbawm – já na parte final 

da sua Era dos extremos – busca separar a questão de até que ponto o fracasso da 

experiência soviética colocou em dúvida o projeto socialista como um todo, pois a 

existência de uma economia baseada na propriedade social e na administração 

planejada dos meios de produção, distribuição e troca já era aceita como uma teoria 

racional desde antes da Primeira Guerra Mundial. As preocupações quanto ao 

                                                           
669 Eric HOBSBAWM, Globalização, democracia e terrorismo, pp. 157-8. Hobsbawm já havia 
abordado este tema anteriormente, afirmando que a hegemonia econômica norte-americana tenderia 
a acabar e que os Estados Unidos deixariam de ser a locomotiva produtiva do mundo como haviam 
sido durante o século XX – “o século americano” –, assim como a Grã-Bretanha deixara de ser na 
passagem do século XIX para o XX, em virtude tanto do pequeno peso demográfico de ambos quanto 
da diminuição das suas parcelas na capacidade produtiva global após a generalização da 
industrialização por vastas áreas do mundo. Segundo ele, a única hegemonia dos Estados Unidos 
que poderia se perpetuar seria a cultural, principalmente porque a língua inglesa continuaria a exercer 
um papel importante nas relações internacionais e estava sendo cada vez mais difundida pela 
informática [O novo século, p. 55].  
670 Ibid., p. 163. 
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perigo da burocratização e com a necessidade de funcionar com alguns elementos 

de preços e de mercado lhe pareciam óbvias, diferentemente da demonstração da 

sua superioridade em relação às economias mistas da Era de Ouro, ou se as 

pessoas o prefeririam ou não. Portanto, ele nega que haja uma vinculação direta 

entre o socialismo em geral e a experiência específica do “socialismo realmente 

existente”, pois no seu modo de entender o fracasso do socialismo soviético não 

implicou necessariamente na impossibilidade do surgimento de outros tipos de 

socialismo.671 

 Para Hobsbawm, o colapso da União Soviética havia chamado a atenção 

especificamente para o fracasso do comunismo de tipo soviético, isto é, a tentativa 

de erigir uma economia baseada na propriedade social (por meio do Estado) dos 

meios de produção e no planejamento central sem qualquer recurso ao mercado ou 

aos mecanismos de preço. Ele nos lembra de que todas as outras formas de ideias 

socialistas, fossem elas de tradição marxista ou não, haviam também pressuposto 

estas formas de economia, mesmo que não necessariamente a propriedade central 

do Estado; e, portanto, também foram atingidas por este fracasso. Logo, mesmo 

deixando em aberto a questão se o marxismo iria continuar como uma das 

inspirações do socialismo – ainda que não tivesse dúvidas que Marx continuaria a 

ser considerado um grande pensador –, Hobsbawm não vê grandes probabilidades 

de que as versões marxistas originalmente elaboradas desde a última década do 

século XIX permaneçam orientando os movimentos socialistas durante o século 

XXI.672 Hobsbawm argumenta que, se por um lado o fracasso do modelo soviético 

de socialismo acabou confirmando as posições dos defensores do capitalismo de 

que nenhuma economia sem Bolsa de Valores poderia funcionar direito, por outro 

lado, o fracasso do modelo ultraliberal nos países capitalistas e ex-socialistas 

ocorrido logo depois também confirmou a crença dos socialistas em que os assuntos 

humanos, inclusive os econômicos, não podem ser deixados somente por conta do 

mercado.673 

As preocupações de Hobsbawm com o futuro dos ideais socialistas são bem 

anteriores ao colapso que se abateu sobre o “socialismo realmente existente” e 

nasceu da própria crítica ao modelo socialista soviético. Nos dois últimos artigos da 

                                                           
671 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 482.  
672 Ibid., p. 542. 
673 Ibid., pp. 542-3. 
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sua coletânea Mundos do trabalho ele já demonstrava suas apreensões com relação 

ao estado de desorientação teórica da esquerda e com aspectos ligados ao lugar 

ocupado pelos direitos humanos dentro do pensamento marxista. No ensaio 

intitulado “Deveriam os pobres se organizar?” (1977), ao fazer uma crítica positiva ao 

livro Poor people’s movements (1977) de Frances Fox Piven e Richard Andrew 

Cloward, ele afirmava: 

 

Admite-se que a experiência, tanto das sociedades industriais ocidentais quanto dos 

regimes socialistas, demonstrou a inadequação do conceito tradicional de 

socialismo, que era geralmente, e de maneira simplista, definido pelo seu oposto; ou 

definido ainda mais ingenuamente como o que o capitalismo em qualquer época não 

fornecesse. 

A descoberta de que a crítica do capitalismo não descreve automaticamente o 

socialismo foi certamente traumática. É agora claro que a “expropriação dos 

expropriadores”, por si só, pode produzir uma sociedade não-capitalista, mas não 

necessariamente uma sociedade desejável. É também claro que a evolução do 

capitalismo veio a prover muito do que os socialistas mais velhos consideravam 

impossível, e que este antegozo da utopia também não é muito apetecível. Nós 

agora usufruímos do que um congresso anarquista espanhol de 1898 previu como o 

glorioso futuro do homem após a revolução, a saber, um mundo de arranha-céus 

cheios de elevadores, eletricidade, e coleta automática de lixo, habitado por 

supervisores de equipamentos automatizados. Isto, como sabemos, está tão longe 

da utopia quanto a abolição da distinção entre cidade e campo por meio do rádio, 

televisão e do motor de combustão interna. Entretanto, se a esquerda pode ser 

forçada a pensar sobre a nova sociedade com mais seriedade, isto não torna a nova 

sociedade menos atraente ou necessária, nem a argumentação contra a sociedade 

atual menos importante.674 

 

No artigo “O operariado e os direitos humanos” (1982), Hobsbawm alega que 

o marxismo rejeitou realmente a linguagem dos direitos humanos por diversas 

razões (embora não as enuncie), ainda que Marx não tivesse sido indiferente aos 

“direitos do homem”, mas se oposto a eles por serem individualistas em sua 

essência. Tal incompatibilidade entre as ideias de Marx e a teoria liberal clássica 

trouxera consequências para os cidadãos dos Estados dirigidos por comunistas 

                                                           
674 Eric HOBSBAWM, Deveriam os pobres se organiza?, in Mundos do trabalho, p. 397. 
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desde 1917, apesar de que, aos olhos de Hobsbawm, isto não significasse a 

existência de uma incompatibilidade permanente entre estes regimes e as garantias 

constitucionais formais e efetivas de cidadania, da mesma forma que nada garante 

que os Estados liberais não se tornem policialescos.675 

Em outro texto datado de 1982, “Adeus ao movimento trabalhista clássico?”, 

em meio ao debate no qual se envolveu dentro e fora do PCGB sobre a classe 

operária britânica e a melhor estratégia de oposição às políticas neoliberais de 

Thatcher, Hobsbawm observava novamente que – “Cento e vinte e cinco anos 

depois de [Ferdinand] Lassalle e cem anos depois da fundação da Segunda 

Internacional” – os partidos socialistas e trabalhistas estavam totalmente perdidos 

diante da radical e veloz transformação sofrida pelo mundo nos trinta anos seguintes 

à Segunda Guerra Mundial; exigindo, portanto, uma atualização das análises 

sociopolíticas realizadas anteriormente, estivessem elas em sua época corretas ou 

não.676  

Ainda no interior desta discussão, em “Proposta para uma sociedade boa” 

(1987), Hobsbawm aponta dois motivos para a esquerda repensar o socialismo: 1ª) 

em países de capitalismo avançado, como era o caso da Grã-Bretanha, o socialismo 

parecia menos indispensável do que costumava ser, porém ainda era indispensável, 

pois a fome mundial ainda era “um problema nosso”; e 2ª) a evidente desatualização 

de grande parte dos conceitos e da prática socialista, pois foram elaboradas antes 

da Primeira Guerra Mundial e consistiam mais em críticas ao capitalismo do que no 

socialismo em si, já que os bolcheviques só tomaram o poder no final de 1917 e os 

social-democratas só formaram ou participaram de governos depois da guerra. 

Nesse sentido, os avanços do pensamento socialista – nas versões comunistas e 

não-comunistas – ocorreram no período entreguerras, mais precisamente entre 1917 

e 1959, e estão naturalmente marcados por esta época.677  

Na opinião de Hobsbawm, como os modelos socialistas do início do período 

industrial mostraram sofrer de defeitos graves nos últimos trinta anos – demandando 

várias tentativas de reformas na era pós-Stalin –, ninguém mais acreditava numa 

                                                           
675 Eric HOBSBAWM, O operariado e os direitos humanos, in Mundos do trabalho, pp. 423-4. 
676 Idem, Adeus ao movimento trabalhista clássico?, in Estratégias para uma esquerda racional, pp. 
179-80. 
677 Idem, Proposta para uma sociedade boa, in Estratégias para uma esquerda racional, p. 235. 
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economia totalmente comandada e planejada pelo Estado;678 sendo que muitos 

socialistas haviam reformulado suas convicções sobre propriedade e controle desde 

os anos 1930, pressupondo a existência de outras formas de propriedade comum 

além da propriedade estatal e aceitando as chamadas “economias mistas”, nas 

quais conviveriam empresas coletivas e não-coletivas.679 Por fim, ele observa que a 

experiência histórica dos países socialistas “realmente existentes” demonstrou 

claramente que a exclusão total do mercado constituíra “uma fantasia, uma 

emergência ou um desastre”.680 

Hobsbawm inicia o ensaio “Renascendo das cinzas” fazendo especificamente 

a pergunta “Qual é o futuro do socialismo?” e, após refazer toda a trajetória 

percorrida pelo termo socialismo nos séculos XIX e XX – desde a época anterior à 

Revolução de 1830, quando ainda não tinha nenhum significado político, passando 

pelas definições bolchevique e social-democrata após o Outubro de 1917 –, coloca a 

necessidade dos socialistas terem que repensar seriamente a respeito desde os 

anos 1970 e 1980.681 Ele aponta três motivos importantes para isto: 1º) o 

enfraquecimento do “argumento material” em prol do socialismo após o capitalismo 

conseguir produzir bens e serviços mais que suficientes para eliminar a fome e a 

pobreza e até mesmo o desemprego; 2º) o enfraquecimento do “critério estrutural” 

do socialismo, com a cooptação e assimilação do planejamento econômico e da 

propriedade estatal pelo capitalismo a partir da década de 1930; e 3º) a evidência 

desde os anos 1960 do mal funcionamento das economias de tipo soviético, nas 

quais o Estado buscava controlar absolutamente tudo por meio de um planejamento 

hipercentralizado e sem recorrer a nenhum elemento de mercado.682 

Por outro lado, Hobsbawm também nos mostra outras três consequências do 

desenvolvimento do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial que certamente 

poderão ajudar na definição de uma plataforma socialista para o século XXI. Em 

primeiro lugar estaria a questão ecológica, pois, apesar da sua teoria defender o 

crescimento econômico acelerado e sua prática no Leste-europeu ter produzido 

muita poluição, o socialismo – diferentemente do capitalismo – não está 

                                                           
678 Eric HOBSBAWM, Proposta para uma sociedade boa, in Estratégias para uma esquerda racional, 
p. 236. 
679 Ibid., p. 237. 
680 Ibid., p. 238. 
681 Idem, Renascendo das cinzas, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 255-62.  
682 Ibid., pp. 262-4. 
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comprometido com o crescimento sem limites e pode contribuir para evitar que a 

humanidade destrua a biosfera.683 Em segundo lugar estaria o ferrenho combate ao 

aumento das desigualdades sociais entre os habitantes dos países ricos e 

desenvolvidos e aqueles de países pobres, tendência que vem crescendo 

constantemente desde o início do século XX com a indicação que “tornar-se-á ainda 

mais explosiva” no século XXI.684 Em terceiro e último lugar estaria a corrosão das 

relações humanas e o vácuo moral que elas criam em meio ao incentivo de um 

consumismo desenfreado contrastante com a marginalização social de uma boa 

parte da sociedade; tal situação seria a principal responsável pela atual epidemia de 

medo, drogas e crimes nas grandes cidades;685 afinal de contas: 

 

Os socialistas estão aqui para lembrar ao mundo que em primeiro lugar devem vir as 

pessoas e não a produção. As pessoas não podem ser sacrificadas. Nem tipos 

especiais de pessoas – os espertos, os fortes, os ambiciosos, os belos, aquelas que 

podem um dia vir a fazer grandes coisas, ou mesmo aquelas que sentem que seus 

interesses pessoais não estão sendo levados em contra nesta sociedade – nem 

qualquer outra. Especialmente aquelas que são apenas pessoas comuns, não muito 

interessantes, “apenas para fazer número”, como dizia a mãe de um dos meus 

amigos (...) É delas que trata o socialismo; são elas que o socialismo defende.686 

 

Hobsbawm encerra afirmando que o futuro do socialismo estaria assegurado 

por continuar tão necessário quanto antes – embora sob novos argumentos –, pois o 

capitalismo continua a criar contradições e problemas sociais que ele próprio não 

pode solucionar, tais como a desigualdade e a desumanidade.687 E mais, em sua 

opinião, os problemas do mundo não serão resolvidos nem pela social-democracia e 

nem pela “economia de mercado social” proposta pela Igreja Católica no ano do 

centenário da encíclica Rerum Novarum (1891) do papa Leão XIII; essas exigirão 

uma “ação sistemática e planejada nacional e internacionalmente” contra a 

economia de mercado de consumo e um tipo diferente de sociedade que assegure 

não apenas conforto, mas dignidade às pessoas. Seria precisamente por isto que o 

                                                           
683 Eric HOBSBAWM, Renascendo das cinzas, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, p. 
266. 
684 Ibid., pp. 266-7. 
685 Ibid., pp. 267-8. 
686 Ibid., p. 268. 
687 Ibid., pp. 268-9. 
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socialismo ainda teria um programa 150 anos depois do Manifesto de Marx e 

Engels;688 muito embora, ao tratar especificamente sobre o sesquicentenário 

daquele notável panfleto, Hobsbawm reforçara sua convicção de que a futura 

sociedade pós-capitalista não corresponderia mais aos modelos tradicionais de 

socialismo, e muito menos ao do tipo soviético.689  

Após generalizar a crise das ideologias para toda a tradição herdada do 

iluminismo do século XVIII, englobando assim tanto o liberalismo como o 

socialismo,690 Hobsbawm repete a tese de que os socialistas deixaram de acreditar 

numa economia totalmente isenta de mercado, apesar de admitir que quase todos 

eles, inclusive Marx, sonharam literalmente com uma sociedade assim, e que tal 

“utopia” é atualmente tão difícil de sustentar quanto à proposta de mercado 

totalmente livre que foi imposta à Rússia pós-soviética com consequências 

desastrosas.691 Apesar de admitir que o debate atual entre liberais e socialistas está 

mais em torno do capitalismo – quais deveriam ser os limites do mercado pela ação 

pública e a questão acadêmica sobre a existência ou não de fronteiras entre as 

economias mistas socialistas e não-socialistas –, ele ressalva que estes últimos 

ainda não acreditam que as consequências antissociais do capitalismo de livre 

mercado possam ser solucionadas, pois tal sistema sempre desenvolverá 

contradições que não conseguirá superar.692 

Em sua longa entrevista a Polito em 1999, Hobsbawm garantia que a 

esquerda continuava existindo e ainda se diferenciava da direita política, muito 

embora tal distinção já estivesse bem modificada dois séculos depois da Revolução 

Francesa.693 Ele não nega que o termo “esquerda” tenha sofrido muitas alterações, 

em especial nas últimas décadas do século XX, quando a noção de que 

representavam o “partido do progresso” contra o “partido da ordem” deixou de fazer 

sentido diante das inovações neoliberais e da postura “conservadora” dos status quo 

da esquerda.694 A própria esquerda socialista, que desde meados do século XIX 

lutava pelos direitos socioeconômicos e políticos dos trabalhadores, se viu dividida 

                                                           
688 Eric HOBSBAWM, Renascendo das cinzas, in Robin BLACKBURN (org.), Depois da queda, pp. 
269-70.  
689 Idem, Introdução ao Manifesto comunista, in Sobre história, p. 307. 
690 Idem, A crise atual das ideologias, in Emir SADER (org.), O mundo depois da queda, p. 217. 
691 Ibid., pp. 221-2. 
692 Ibid., pp. 223-5. 
693 Idem, O novo século, p.101. 
694 Ibid., pp.102-4. 
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nas alas social-democrata e comunista a partir de 1917 e entrou em crise com a 

melhoria das condições materiais dos trabalhadores após a Segunda Guerra 

Mundial.695 Para Hobsbawm, a atual crise intelectual da esquerda está vinculada a 

essa crise que se abateu sobre a ala revolucionária-bolchevique – a única que de 

fato se propôs a construir uma sociedade socialista e fracassou – e a ala moderada 

social-democrata – que perdeu a capacidade de defender os direitos dos 

trabalhadores dentro dos marcos do capitalismo.696 

 Segundo Hobsbawm, a nova esquerda que apareceu desde a década de 

1960, além de não possuir uma penetração sólida em uma classe social e nem 

contar com uma base eleitoral significativa, não possui um projeto político único e se 

concentra mais em questões específicas como os movimentos feministas e 

ecológicos; o que na sua opinião não a tornaria muito relevante politicamente, 

devendo o seu destaque mais à crise da esquerda tradicional do que a si mesma.697 

Outro fator de debilidade da esquerda apontado por Hobsbawm é a consolidação da 

chamada sociedade de consumo, fenômeno que instalou um conflito entre a luta 

pela liberdade individual e a luta pela emancipação coletiva, dificultando 

sobremaneira a mobilização das pessoas pelas causas sociais.698 E conclui: 

 

Apesar disso, ainda permanecem firmes dois grandes pilares da tradição da 

esquerda. Da tríade original da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e 

fraternidade –, a fraternidade não goza de muito prestígio entre nós, mas ainda 

restam a liberdade e a igualdade. 

Sabemos o que queremos dizer quando falamos de liberdade. Já a igualdade, em 

termos práticos, hoje me parece referir-se à redistribuição da riqueza e aos serviços 

sociais promovidos pelos governos. Isto é algo que o livre mercado não pode 

assegurar.699 

 

 Quanto à possibilidade ou não de se ainda fazer política com o nome 

“comunista” inscrito na bandeira, Hobsbawm apenas cita o exemplo do PCI para 

explicar que, mesmo entendendo seus motivos para mudar sua sigla para Partido 

Democrático da Esquerda (PDS), não via necessidade disto e a considera mais uma 
                                                           

695 Eric HOBSBAWM, O novo século, pp. 106-7.  
696 Ibid., pp. 108-9. 
697 Ibid., p. 110. 
698 Ibid., p.111. 
699 Ibid., pp. 112-3. 
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questão meramente acadêmica por dois motivos: 1º) porque o termo “comunista” 

acabou sendo completamente eliminado, não restando nenhum partido importante 

(pelo menos na Europa) com este nome; e 2º) porque não é uma discussão tão 

importante, pois todos sabiam que os ex-partidos comunistas faziam parte de 

coalizões governamentais em vários países, e que o primeiro-ministro italiano na 

época Massimo D’Alema e o seu partido eram os sucessores do PCI.700 

 No final da entrevista a Polito, após explicar pela enésima vez os motivos que 

o levaram a não romper com o PCGB em 1956, Hobsbawm declara: 

 

Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Era uma causa global. Uma 

das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do partido na 

época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com o companheiro 

responsável por meu recrutamento [Rudolf Leder]. Ele ficou desconcertado quando 

lhe disse: “Bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso, 

podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá”. Ele evidentemente, 

não tinha a mesma opinião. 

Por outro lado, nunca mudei de opinião. E, como tantos outros comunistas, não 

concordava com as coisas terríveis que aconteceram sob aquele regime. Porém, se 

você acredita que o comunismo é algo maior do que a história dos países atrasados 

nos quais os comunistas chegaram ao poder,então essa história não é motivo 

suficiente para abandonar a causa.701 

 

3.6.      Um contraponto à noção de “socialismo rea l” 

 

 Não é o caso de elencarmos uma série enorme de citações para 

demonstrarmos que em vários textos e livros nos quais tratou da história da União 

Soviética e/ou dos demais países socialistas, Hobsbawm não observou com rigor a 

distinção marxiana entre a fase socialista – tida como de transição – e a 

propriamente comunista nas sociedades pós-capitalistas. Em vários momentos ele 

denomina de “Estados comunistas” os países controlados por partidos 

comunistas,702 utilizando-se somente a separação entre as tradições social-

                                                           
700 Eric HOBSBAWM, O novo século, p. 164. 
701 Ibid., p. 191 e Tempos interessantes, pp. 79-80. 
702 Idem, Era dos extremos, p. 384. 
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democrata e da III Internacional como critério de diferenciação entre socialismo e 

comunismo. 

No entanto, a questão que mais nos interessa neste momento é a aceitação 

por parte de Hobsbawm em se denominar o conjunto das sociedades pós-

revolucionárias do século XX de “socialismo realmente existente” ou “socialismo 

real”, mesmo que na maioria das vezes sob aspas.703 . Ele nos informa tratar-se de 

uma terminologia de origem soviética surgida somente na década de 1960, cuja 

ambiguidade implicaria na possibilidade da existência de outros tipos de socialismo, 

melhores ou não, muito embora “esse era o único que funcionava de fato”704 ou “o 

único socialismo que existia oficialmente”.705 Apesar de não estabelecer nenhuma 

reflexão mais profunda em seus escritos sobre este assunto e até evitar este tipo de 

discussão,706 fica patente que Hobsbawm adere a esta concepção, ou seja, mesmo 

sabendo que o socialismo de tipo soviético não é o único tipo de socialismo possível 

e nem esgota as demais propostas socialistas, ele aceita a herança da Revolução 

Russa como o socialismo que historicamente existiu durante grande parte do século 

XX. 

Como uma alternativa de interpretação deste importante tema, e buscando 

manter a coerência com os pressupostos teóricos deste trabalho, lançaremos mão 

de algumas reflexões desenvolvidas por Mészáros a este respeito, em especial 

quando este proclama a autocrítica como um princípio metodológico fundamental 

para o estabelecimento de um novo sistema orgânico – que ele chama de modo 

“comunal” de reprodução social – alternativo à atual hegemonia da reprodução 

sociometabólica do capital sobre o trabalho.707 Ou, em suas próprias palavras: 

                                                           
703 Eric HOBSBAWM, Era dos extremos, p. 383. 
704 Ibid., p. 364. 
705 Idem, Tempos interessantes, p. 305. 
706 Idem, A crise atual das ideologias, in Emir SADER (org.), O mundo depois da queda, p. 225. 
707 István MÉSZÁROS, Estrutura social e formas de consciência I, pp. 230-1. Não teremos espaço 
suficiente para acompanharmos de perto todo o processo reflexivo percorrido por Mészáros, portanto, 
ateremos-nos a alguns elementos da síntese elaborada por Ricardo Antunes. O capital é um 
fenômeno anterior (podendo também ser posterior) e distinto do capitalismo, sendo este último 
apenas uma das formas possíveis da sua realização. Como o sistema de sociometabolismo do capital 
se caracteriza pela divisão hierárquica e subordinação do trabalho por meio de um núcleo constituído 
pelo tripé capital-trabalho-Estado, para derrotá-lo não basta apenas a realização da “expropriação 
dos expropriadores”, ou seja, a eliminação jurídico-política da propriedade privada, mas se faz 
imprescindível superar as três dimensões inter-relacionadas em sua totalidade. Sendo o trabalho e 
não o Estado o fundamento que sustenta o pilar do capital, uma transição pós-capitalista bem-
sucedida deverá impreterivelmente garantir que as funções controladoras vitais do sociometabolismo 
do novo sistema orgânico comunal terão de ser efetivamente e automaticamente tomadas e exercidas 
pelos produtores associados livres, como previa Marx. Diante da lógica destrutiva do sistema do 
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Já que o sistema comunal – em contraste total com a lógica inalterável, expansiva, 

ainda que destrutivamente cega do capital – não pode depender das determinações 

econômicas que “operam pelas costas dos indivíduos”, o único modo viável de 

organizar suas questões, de acordo com as determinações voluntárias dos 

indivíduos livremente associados, é por meio da ativação plena do princípio 

orientador e operativo da autocrítica em todos os níveis. Isso significa ativá-lo em 

positiva concordância com as questões individuais particulares até os processos 

mais complexos e abrangentes da tomada de decisão da interação social, com seu 

inevitável impacto sobre a natureza. E a inevitabilidade desse impacto implica de 

maneira profunda não apenas as determinações temporais óbvias do presente, mas 

também a dimensão histórica mais longa do modo conscientemente projetado de 

controle sociometabólico do novo sistema orgânico comunal.708 

 

Mészáros – um profundo conhecedor das obras de Marx e continuador de 

Lukács na divulgação do caráter ontológico do pensamento marxiano –, ao defender 

o sistema orgânico comunal “enquanto única alternativa hegemônica viável à ordem 

sociometabólica do capital” e a necessidade da autocrítica para o seu 

estabelecimento e sustentabilidade,709 também compreende a importância do estudo 

e análise do sistema de tipo soviético, considerando a sua implosão como “uma das 

mais trágicas experiências históricas do século XX” para o movimento socialista 

como um todo.710 Para ele, aprender com estas experiências é muito importante, em 

especial por três motivos: 1º) porque o sistema soviético, baseado na teoria 

staliniana do “socialismo em um só país”, sempre reivindicou estar estreitamente 

associado à luta pelo socialismo; 2º) porque Marx, apesar de não ser 

                                                                                                                                                                       

capital – tendência que teria se acentuado mais ainda no capitalismo contemporâneo – Mészáros 
desenvolveu a tese da taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias que, ao estar 
radicalmente subordinado pelo capital ao valor de troca, trás como consequências “nefastas” a 
destruição/precarização da força humana e a degradação do meio ambiente na relação metabólica 
entre homem, tecnologia e natureza. Por fim, ele defende que a única forma de evitar a destruição 
global da humanidade está na atualização histórica da alternativa societal socialista que faria a 
ruptura radical com o sistema de sociometabolismo do capital (e não somente com o capitalismo) em 
nível mundial [Ricardo ANTUNES, Apresentação, in István MÉSZÁROS, Para além do capital, pp. 15-
20]. 
708 István MÉSZÁROS, Estrutura social e formas de consciência I, p. 231. 
709 Ibid., p. 235. 
710 Ibid., p. 238. Chasin também interpretará a derrocada do Leste-europeu como a comprovação da 
falência da “pseudotransição” daquelas sociedades para além do capital [Ester VAISMAN e Antônio 
José Lopes ALVES, Apresentação, in José CHASIN, Marx: estatuto ontológico e resolução 
metodológica, p. 19]. 
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contemporâneo destes acontecimentos, pode nos ajudar a compreender a sua 

implosão por meio da sua caracterização do capital enquanto um sistema orgânico; 

e 3º) porque nos permite criticar a proposta de “socialismo de mercado” de 

Gorbatchev como uma pavimentação do caminho para a restauração do capitalismo 

não somente na União Soviética e em seus satélites na Europa Oriental, mas 

também na China, onde estas ideias surgiram muito antes.711 

Após apontar para o embuste mistificador e desmobilizador da concepção que 

descreve a relação entre capital e trabalho como sendo uma relação entre 

compradores e vendedores – de iguais e não de dominação e subordinação – que 

fundamentava a plataforma de Gorbatchev de reformar o sistema soviético por meio 

da implantação de mecanismos de mercado,712 Mészáros afirma que, mesmo 

levando-se em conta o cerco que os países capitalistas realmente fizeram à Rússia 

pós-revolucionária, isto não justifica as desculpas de Stalin para que fossem 

incorporados elementos do antigo sistema, tal como o controle dos 

empreendimentos produtivos “a partir de cima” que acabou reintroduzindo a tirania 

da fábrica sobre os trabalhadores. Outra observação pertinente fornecida por ele é a 

de que a tendência à restauração do capitalismo na União Soviética não havia 

começado nem com Gorbatchev em meados dos anos 1980, nem com Kruschev 

trinta anos antes, mas com o próprio Stalin na segunda metade dos anos 1920.713  

Em sua monumental obra Para além do capital (1995), Mészáros procura 

fazer uma análise da trajetória histórica da Rússia soviética desde os primeiros anos 

após a Revolução de 1917, priorizando os aspectos que demonstravam o processo 

de restauração da hegemonia do capital – agora numa fase pós-capitalista – 

naquele país. Inicialmente ele nos chama a atenção para o fato de Marx e Engels 

terem condenado a hipótese de se alcançar o socialismo em um único país desde A 

ideologia alemã, a primeira obra escrita a quatro mãos pelos dois; em seguida 

acrescenta ao já citado cerco capitalista, o “atraso asiático” como um fator que até 

pode explicar alguns aspectos das transformações soviéticas pós-revolucionárias, 

mas ainda longe de dar conta de tudo, pois o que estava em jogo não era a questão 

                                                           
711 István MÉSZÁROS, Estrutura social e formas de consciência I, Ibid., p. 239. 
712 Ibid., p. 240. 
713 Ibid., p. 241. 
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do subdesenvolvimento econômico, mas a da viabilidade ou não da estratégia 

socialista que acabou sendo adotada.714 

Mészáros considera a Revolução de Outubro como um desenvolvimento 

histórico sui generis ao tentar uma solução pós-capitalista para a crise do 

capitalismo no século XX, mesmo permanecendo dentro dos parâmetros estruturais 

do sistema do capital, contrastando com as outras formas buscadas na Itália fascista 

de Benito Mussolini, na Alemanha nazista de Hitler e por meio do “New Deal” dos 

Estados Unidos de Roosevelt; estas últimas dentro do campo capitalista. O único 

ponto em comum entre todas elas, que segundo Mészáros, mereceria destaque, 

seria a opção por uma intervenção maciça do Estado enquanto uma “ajuda 

estranha”715 para enfrentar os seguintes problemas: a) assegurar a continuidade da 

produção; b) facilitar o desenvolvimento monopolista; c) reverter a tendência da 

migração das obras públicas para as empreendidas pelo próprio capital; d) fornecer 

os fundos vitais para o funcionamento do processo sociometabólico do capital 

(serviços de educação geral e saúde); e) envolver o Estado diretamente na 

reprodução ampliada do capital; f) subsidiar as empresas capitalistas e oferecer-lhes 

uma infraestrutura; g) promover a “nacionalização” dos empreendimentos 

capitalistas falidos;  e h) administrar o sistema de seguridade social.716 

 

Todas as várias tentativas de administrar a crise do capitalismo no século XX tiveram 

que enfrentar esses problemas e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para 

oferecer a necessária “ajuda estranha”, o que, de fato, torna o sistema muito 

diferente de sua forma alcançada no apogeu da ascensão histórica do capital. 

Naturalmente, o sistema soviético pós-capitalista produziu seu próprio modo de 

administrar esses problemas, que tiveram solução diferente nas reações à crise 

capitalista nas quais se permaneceu no interior dos parâmetros econômicos 

fundamentais de extração do trabalho excedente, mesmo quando as determinações 

políticas procuravam regular prioritariamente suas relações internas e externas. A 

situação, contudo, piorou muito nos anos 1970, quando tem início a crise estrutural 

global do sistema do capital em si, expondo a inadequação da “ajuda estranha” que 

o Estado poderia oferecer sob as circunstâncias da crise sistêmica que se 

aprofunda. 

                                                           
714 István MÉSZÁROS, Para além do capital, pp. 726-7. 
715 Ibid., p. 730. 
716 Ibid., pp. 732-4. 
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Significativamente, a viabilidade do sistema de tipo soviético se tornou não apenas 

muito problemática mas, como parte da crise estrutural geral, absolutamente 

impossível. Na situação pós-revolucionária, o sistema soviético, em sua oposição ao 

capitalismo, pôde por um longo tempo redefinir negativamente a si próprio. Ofereceu 

um modo de superar a crise do capitalismo ao assegurar o desenvolvimento 

industrial pela instituição de sua própria forma – pós-capitalista – de extração de 

trabalho excedente. A exaustão deste apego à reprodução ampliada do capital no 

interior de uma estrutura pós-capitalista diretamente administrada pelo Estado 

coincidiu com o desdobramento da crise estrutural do sistema do capital como um 

todo, trazendo com ele uma dramática implosão da ordem sociometabólica de tipo 

soviético.717 

 

 Mészáros admite que o desenvolvimento pós-revolucionário soviético 

conseguiu administrar por um longo tempo a crise capitalista que o tinha originado, 

apesar de enfrentar não apenas a crise herdada – agravada nos primeiros anos pela 

intervenção capitalista internacional e pela Guerra Civil –, mas a tarefa de 

estabelecer uma nova ordem reprodutiva pós-capitalista que fosse “capaz de 

assegurar as condições de expansão socioeconômica em um ambiente global 

hostil”.718 Ele afirma não enxergar naquelas circunstâncias a possibilidade de uma 

via capitalista para a Rússia pós-revolucionária, nem mesmo de um “capitalismo de 

Estado” acenado momentaneamente por Lenin na esperança de conseguir “arrendar 

concessões” das empresas capitalistas estrangeiras e locais (sob estrito controle do 

Estado soviético) com a implantação da NEP. Mas, quando percebeu que tais 

concessões não estavam acontecendo na quantidade esperada, Lenin abandonou 

completamente este termo em favor das cooperativas.719 

 Diante da constatação de que o poder do capital não pode ser superado por 

nenhum tipo de ação econômica espontânea, Mészáros aponta para a mudança 

radical do modo de regular a produção e alocação do excedente econômico como o 

“primeiro passo vital” para se alcançar o sucesso na transição para uma ordem 

metabólica socialista auto-reguladora. E completa: como o Estado moderno é 

essencial no sistema orgânico do capital, desafiá-lo com uma alternativa socialista 

só é possível se, além da apoderação de todas as funções produtivas do velho 

                                                           
717 István MÉSZÁROS, Para além do capital, p. 734. 
718 Ibid., p. 735. 
719 Ibid., pp. 735-6. 
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Estado, houver uma mobilização e organização política dos produtores associados 

de tal forma que eles possam de fato decidir sobre a destinação dada ao seu 

trabalho excedente. Em outras palavras, se a extração do trabalho excedente não 

for controlada pelos próprios produtores associados, mas por uma autoridade 

“imposta e acima” deles, o antagonismo e a exploração do trabalho pelo capital 

serão reproduzidos, mesmo que sob novas circunstâncias sócio-históricas, como 

acabou acontecendo na Rússia pós-revolucionária.720 

 Ainda que concordasse com Lenin quanto à necessidade de se adotar o 

objetivo econômico global de “construir a produção em larga escala” enquanto um 

pré-requisito para o sucesso do desenvolvimento socialista, Mészáros não o 

concebe por si só como “a garantia da vitória do comunismo”, ao contrário do que 

pensava o grande líder da Revolução de 1917. Ele afirma que Lenin nem imaginava 

a possibilidade do aparecimento de uma contradição objetiva entre a ditadura do 

proletariado e próprio proletariado ao alterar sua formulação pré-revolucionária – nas 

Cartas de longe (março de 1917) – na qual havia uma identidade fundamental entre 

o Estado proletário e o “povo todo em armas” para uma clara separação entre o 

“poder do Estado” e o “povo trabalhador” em seus textos após a tomada de poder 

pelos bolcheviques. O principal problema residiria, segundo Mészáros, no 

surgimento de um Estado centralizado que determinava sozinho a distribuição da 

força de trabalho, explicitando uma relação de subordinação estrutural do trabalho 

em relação ao Estado soviético.721 

 Mészáros tem consciência de que Lenin e os bolcheviques buscavam em 

primeiro lugar “ganhar tempo” no poder enquanto aguardavam esperançosa e 

desesperadamente a eclosão da revolução social nos países mais avançados 

economicamente, pelo menos até 1923, quando ficou mais ou menos evidente que 

ela não viria para ajudar a Rússia atrasada a construir o socialismo. A partir de 

então, Lenin começou a se preocupar mais com a realização de uma “revolução 

cultural”, que educasse e capacitasse os trabalhadores do campo e da cidade para 

as tarefas administrativas, e com o “crescimento da cooperação”;722 o que, nas 

palavras de Mészáros: 

 

                                                           
720 István MÉSZÁROS, Para além do capital, p. 738. 
721 Ibid., pp. 738-9. 
722 Ibid., pp. 741-2. 
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É aqui que podemos ver como essas duas conclusões práticas se entrelaçam 

inseparavelmente nas perspectivas de qualquer país em busca de uma 

transformação socialista, não importando o seu grau de desenvolvimento ou 

subdesenvolvimento. A característica definidora essencial da forma política pós-

revolucionária – para superar o poder do capital e cumprir seu papel na realização 

do socialismo – é sua orientação para o estabelecimento de um modo global de 

controle sociometabólico não-conflituoso. Isto significa coordenar as 

“microestruturas” cooperativas ou células produtivas da sociedade em uma estrutura 

produtiva global, o que só será possível se a articulação institucional da forma 

política pós-revolucionária e as práticas sintonizadas com ela forem não-

hierárquicas. A estrutura de comando político geral incorrigivelmente hierárquica do 

capital se ergue do solo das determinações internas necessariamente conflituosas 

de seus constituintes reprodutivos, devido ao antagonismo estrutural entre capital e 

trabalho que o sistema político corporifica e consolida. O fracasso de todas as 

tentativas passadas de estabelecer “cooperativas” no solo material do capital foi, 

portanto, inevitável, dadas as determinações entrelaçadas do domínio material e 

político e o caráter hierárquico conflituoso de ambos. Mas, precisamente por esta 

razão, a forma política da sociedade pós-revolucionária pode cumprir seu papel 

transicional previsto, e “fenecer” no momento adequado, apenas se for articulada a 

um domínio material não-conflituoso, cooperativo, que se desenvolva 

simultaneamente. E, vice-versa, a “revolução cultural” sublinhada por Lenin tem por 

objetivo necessário não apenas a eliminação do analfabetismo e o desenvolvimento 

de habilidades práticas e produtivas na mais ampla base possível. Ao mesmo tempo, 

o objetivo estratégico fundamental da revolução cultural defendida é o 

estabelecimento de um novo “microcosmo” reprodutivo material – não-conflituoso e 

positivamente cooperativo – que possa harmoniosamente aderir à estrutura global da 

forma política pós-revolucionária não-hierárquica e progressivamente se apossar das 

suas funções inevitavelmente separadas.723 

 

 Para Mészáros, a adoção do lema “socialismo em um só país” pelo V 

Congresso da Internacional Comunista (1924) e no XIV Congresso do PCUS (1925) 

foi prejudicial não apenas para a União Soviética, mas para o movimento socialista 

em todo o mundo, pois, além de deformar a teoria original da transformação 

socialista, tornou a Rússia pós-revolucionária o único modelo de socialismo 

“realmente existente”. Ele destaca o memorando enviado por Trotsky de seu exílio 
                                                           

723 István MÉSZÁROS, Para além do capital, p. 742. 
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em Alma Ata ao VI Congresso do Komintern, que foi suprimido por Stalin por apontar 

as desfigurações e falsificações que estavam sendo feitas com as posições de Lenin 

a respeito deste debate.724 

 Após colocar em evidência algumas deficiências da crítica trotskista aos 

rumos que estava tomando o regime soviético – apesar de Trotsky ter afirmado em A 

revolução traída (1936) ser possível a volta ao capitalismo, não elaborou 

teoricamente esta percepção e continuou a descrever a União Soviética como um 

“Estado degenerado dos trabalhadores”725 –, Mészáros reforça que as contradições 

existentes na Rússia pós-revolucionária surgiram com a “reprodução do caráter 

conflituoso e hierárquico da regra do capital numa nova forma pós-capitalista”. Esta 

seria a base explicativa para o império dos métodos tirânicos contra os 

trabalhadores nas fábricas e fazendas, bem como contra a oposição dos antigos 

líderes revolucionários que foram liquidados por Stalin, pois, apesar das intenções 

revolucionárias originais e da “expropriação dos expropriadores” realizada nos 

primeiros anos, a extração politicamente imposta do trabalho excedente que foi 

adotada recriou seu novo tipo de personificação do capital nos ex-revolucionários 

que se tornaram burocratas.726  

Em suma, segundo Mészáros, para reverter esta situação não bastaria a 

substituição de pessoas na direção partidária e do Estado soviético ou reeducar a 

classe operária com novos métodos, mas seria preciso promover a superação da 

subordinação estrutural do trabalho ao capital por meio do princípio cooperativo 

defendido em vão por Lenin em 1923. Ele afirma que o trabalho, desde que mantido 

sua submissão aos imperativos materiais da expansão do capital – sob o controle de 

um poder imposto que caracterize uma extração política do trabalho excedente –, 

continuará dominado pela alienação “tanto no sentido de ser regido por um poder 

estranho de tomada de decisões, como pelo fato de que os frutos do trabalho 

excedente são dele alienados”.727 

                                                           
724 István MÉSZÁROS, Para além do capital, pp. 742-3. 
725 Ibid., pp. 745-6. Mészáros também comenta as opiniões de Christian Rakovsky, um dos velhos 
bolcheviques do grupo de oposição de Trotsky, que, ao se perguntar como muitos revolucionários 
valorosos se transformaram em “burocratas dignos de dó”, procurou respostas de cunho psicológico 
diante do aspecto corruptor dos privilégios e propôs a necessidade de se reeducar as massas 
trabalhadoras com novos métodos no partido e nos sindicatos; diagnóstico e solução obviamente 
insuficientes para dar conta do problema do retorno da reprodução sociometabólica do capital nas 
sociedades pós-capitalistas. 
726 Ibid., p. 746. 
727 Ibid., p. 747. 
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Mészáros insiste que Stalin, ao procurar defender os interesses do capital 

numa sociedade pós-capitalista, distorceu completamente o significado da obra de 

Marx, restringindo o alcance da concepção marxiana de capital somente ao modo de 

produção capitalista e negando sua validade para a compreensão dos antagonismos 

existentes na sociedade soviética. Tais falsificações apareceriam explicitamente em 

seu último escrito importante – o já citado Problemas econômicos do socialismo na 

União Soviética –, momento em que descarta os conceitos de “trabalho necessário” 

e “trabalho excedente” para se analisar as sociedades pós-revolucionárias, 

argumentando que tais categorias só correspondiam às relações capitalistas de 

produção.728 No entanto, para Mészáros, esta demagogia stalinista não consegue 

esconder a baixa produtividade do trabalho predominante na sociedade soviética, 

apesar do stakhanovismo – o esquema utilizado pelo Estado para impor ao conjunto 

dos trabalhadores as normas e os métodos de trabalho incrivelmente exploradores – 

e do fato de grande parte da força de trabalho se encontrar nos campos de trabalho 

forçado. Neste quadro, a existência do trabalho recalcitrante era generalizada e 

envolvia a maioria dos trabalhadores em resposta ao modo antagônico em que o 

controle do processo de trabalho era administrado na União Soviética e nos demais 

países do “socialismo real”.729 

Os “herdeiros de Stalin”, na opinião de Mészáros, não ofereceram soluções 

viáveis ao anunciarem o programa de “desestalinização”, pois, como personificações 

do capital que eram, não poderiam questionar a subordinação estrutural do trabalho 

ao capital pós-capitalista que reinava na União Soviética e no Leste da Europa. 

Portanto: 

 

As quase quatro décadas de tentativas de reforma que vão da ascensão de 

Kruschev ao poder até a implosão final do sistema sob Gorbatchev foram cheias de 

inconsistências e contradições, não apenas em relação à economia, mas também 

em termos políticos. Assim, no plano da política, não muito depois de denunciar 

Stalin em seu discurso secreto como um tirano monstruoso, Kruschev não hesitou 

em ordenar a supressão sangrenta do levante húngaro em outubro de 1956. E o fez 

apenas para ser emulado no mesmo espírito pelo novo chefe do partido – Brejnev – 

que o depôs e colocou um fim brutal ao “socialismo de face humana” de Dubcek na 

                                                           
728 István MÉSZÁROS, Para além do capital, pp. 747-8. 
729 Ibid., pp. 748-50. 



 

 

228 

Tchecoslováquia, em agosto de 1968, após mais de doze anos de “democratização” 

e “desestalinização” abertamente declaradas. Quanto à economia, os líderes 

políticos da União Soviética na era pós-Stalin de um modo ou de outro sempre 

tentaram alcançar o impossível. Enquanto injetaram métodos capitalistas de 

contabilidade de custos e “lucratividade” em um sistema pós-capitalista incompatível 

com tais práticas, mantinham inalterado o modo político de imposição da extração 

autoritária centralizada do trabalho excedente instituído por Stalin. No final, quando 

perceberam que a solução por eles preferida era impraticável, optaram, 

caracteristicamente, pela restauração do capitalismo.730 

 

 Mészáros afirma que, depois da queda de Kruschev, prosseguiram as 

tentativas de se resolver por meios técnicos os crescentes problemas 

socioeconômicos do sistema soviético, mas as questões fundamentais relacionadas 

ao antagonismo social e à completa exclusão dos trabalhadores no processo de 

planejamento permaneceram intocáveis.731 Ele se diz bastante impressionado com 

as semelhanças existentes entre os debates reformistas dos anos 1960 e o 

programa da “perestroika” de Gorbatchev, principalmente nas grandes esperanças 

depositadas nos “mecanismos econômicos e na ideia de prometer “incentivos 

materiais individuais” para os trabalhadores soviéticos.732 Assim, o importante 

desafio histórico de abolir com o comando alienante do capital – na sua forma pós-

capitalista – sobre o trabalho, por intermédio da “real harmonização das funções 

gerais do processo de trabalho com suas exigências cooperativas absolutamente 

vitais”, não foi realizado, levando o sistema pós-capitalista de tipo soviético ao 

naufrágio.733 

 A diferença fundamental entre as reformas empreendidas por Gorbatchev e 

as tentativas anteriores, segundo a ótica de Mészáros, reside na disposição deste 

em restaurar completamente o capitalismo na União Soviética, por trás do discurso 

da adoção da “contabilidade de custos” e da “disciplina de mercado”.734 O resultado 

final de suas políticas foi a implosão do sistema soviético do capital pós-capitalista e 

o fracasso da “perestroika”, este último intimamente ligado com o modo arbitrário 

pelo qual foram implantadas algumas das relações de controle sociometabólico das 

                                                           
730 István MÉSZÁROS, Para além do capital, p. 754. 
731 Ibid., p. 756. 
732 Ibid., p. 760. 
733 Ibid., p. 763. 
734 Ibid., p. 768. 
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sociedades capitalistas avançadas em um sistema pós-capitalista que lhes 

resistia.735 

 Mészáros identifica o PCUS como principal foco de resistência do sistema 

soviético, nem tanto no topo de sua liderança – cujos membros, enquanto 

personificações do capital pós-revolucionário, já ansiavam por se tornarem 

proprietários individualmente autônomos com o provável retorno do capitalismo –, 

mas nos seus organismos de base e intermediários que começavam a pressionar no 

sentido da substituição do secretário-geral.736 Tal resistência acabou sendo 

eliminada inicialmente com a proibição das organizações do Partido nos locais de 

trabalho na Federação Russa de Yeltsin – decreto que teria salvo Gorbatchev da 

destituição – e depois com a dissolução partidária realizada pelo próprio Gorbatchev, 

que agindo assim “removeu o chão debaixo dos seus próprios pés”, ao destruir a 

única instituição que fundamentava a sua legitimidade no poder.737 Portanto: 

 

A mudança de guarda que deveria ocorrer entre a equipe de Gorbatchev e os 

“democratas de Yeltsin” sublinhou o absurdo das alegações de “falta de alternativa” 

eternamente repetidas por Gorbatchev, pois a fonte inspiradora dessa sabedoria foi, 

primeiro, posta de lado e, então, completamente aposentada, do mesmo modo que 

sua “nenhuma alternativa” gêmea na Inglaterra de Margaret Thatcher. Muito mais 

importante que isso fora, claro, a dissolução do Partido Soviético pelo decreto de seu 

secretário-geral, que removeu, assim, o principal obstáculo ao restabelecimento do 

capitalismo por meio de um mercado de produtos e trabalho. Porém, a remoção de 

ambiguidades pela dissolução da antiga forma de legitimar o sistema pós-

revolucionário do capital, e a abertura da via para a conversão das personificações 

de tipo soviético do capital em capitalistas privados completamente prontos, não 

significa que o sucesso da restauração do capitalismo na antiga União Soviética 

esteja agora garantido. As reformas da perestroika, sem dúvida, falharam, tal como o 

sistema stalinista antes dela. Mas dois fracassos clamorosos não resultam em um 

sucesso.738 

  

 Se realizarmos um cotejamento entre as reflexões de Hobsbawm e de 

Mészáros a respeito da crise e colapso do sistema soviético, encontraremos 

                                                           
735 István MÉSZÁROS, Para além do capital, pp. 772-3. 
736 Ibid., p. 783. 
737 Ibid., pp. 783-4. 
738 Ibid., p. 785. 
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certamente algumas semelhanças e muitas discordâncias. Por um lado, se destaca 

– além da defesa da atualidade do socialismo enquanto uma solução para por fim às 

injustiças sociais e à exploração do homem pelo homem – a constatação de ambos 

no sentido de que os importantes acontecimentos de 1989-91 no Leste da Europa e 

na União Soviética estariam interligados a uma crise do capitalismo em um nível 

global ou mundial. Tal coincidência seria sem dúvida resultado de uma concepção 

de totalidade cultivada por esses dois grandes pensadores marxistas da atualidade; 

ainda que suas visões tenham raízes diversas, pois, como vimos, enquanto o 

historiador inglês chegou às suas conclusões mais por intermédio dos aspectos 

metodológicos da historiografia marxista, o filósofo húngaro deve suas ideias ao 

estudo do caráter ontológico da obra marxiana na linha desenvolvida por Lukács. 

 Por outro lado, o leque de divergências entre Hobsbawm e Mészáros é bem 

mais amplo, muito embora nos mantivemos circunscritos somente aos temas 

tratados diretamente em nosso trabalho. Vimos que algumas delas são bem 

abrangentes, como é o caso da aceitação do termo “socialismo realmente existente” 

ou “socialismo real” por parte de Hobsbawm para denominar as sociedades pós-

revolucionárias surgidas sob a tradição da Revolução Russa de 1917, enquanto 

Mészáros, apesar de considerá-las sociedades pós-capitalistas, nega-lhes o caráter 

socialista, já que todas elas não conseguiram romper e superar definitivamente com 

o sistema de sociometabolismo do capital. Outra questão que separa radicalmente 

os dois seria a defesa que Hobsbawm faz da conveniência de se absorver os 

mecanismos de mercado para o melhor funcionamento de uma futura economia 

socialista, um dos fatores que teria faltado à experiência soviética do século XX; 

proposta veementemente recusada por Mészáros, pois seria o caminho mais fácil 

para a sobrevivência do capital em uma forma pós-capitalista ou para o próprio 

retorno das relações capitalistas de produção, como de fato teria acontecido com a 

Rússia pós-revolucionária. Uma discordância de teor mais pontual detectada por nós 

diz respeito à indagação de até que ponto Gorbatchev e os demais reformistas 

soviéticos queriam ou não desde o início de sua atuação o retorno do capitalismo. 

Hobsbawm aposta que não, excetuando alguns poucos desses reformistas; 

inversamente Mészáros responde categoricamente que sim, livrando outros tantos 

desta acusação. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No exato momento em que nosso trabalho caminhava para seu término, 

fomos surpreendidos por uma nova obra de Hobsbawm intitulada Cómo cambiar el 

mundo (2001). Trata-se de uma síntese de mais de cinquenta anos – desde 1956 

até 2009 – da sua produção em torno do pensamento de Marx e da evolução do 

marxismo, e que, portanto, não poderíamos ignorar, deixando-a totalmente fora das 

nossas reflexões. Como a grande parte dos ensaios nela compilados já são nossos 

conhecidos, pois fizeram parte das contribuições diretas de Hobsbawm à História do 

marxismo, obra por ele organizada na passagem da década de 1970 para a de 

1980, nos deteremos exclusivamente em dois artigos mais recentes e menos 

conhecidos pelo público.  

O primeiro deles, que também dá início à obra “Marx hoy”, foi concebido em 

uma palestra realizada na Semana do Livro Judaico de 2007, em Londres. Nele, 

Hobsbawm afirma que não podemos dizer que Marx morreu como um fracassado 

em 1883, pois algumas de suas obras começavam a alcançar repercussão na 

Alemanha, seu país de origem, de onde havia sido expulso desde meados daquele 

século, devido à sua participação na Revolução de 1848 à frente do periódico Nova 

Gazeta Renana e da Liga dos Comunistas. Também na Rússia, como vimos 

anteriormente, os jovens intelectuais populistas liam atentamente O capital, 

buscando uma orientação para sua luta política contra o secular regime czarista. Por 

outro lado, a I Internacional – “Su principal esfuerzo político desde el fracaso de La 

revolución de 1848” – havia se desmanchado dez anos antes e na Grã-Bretanha, 

país onde ficou exilado durante mais da metade da sua vida, Marx não chegou a 

ocupar nenhum lugar de destaque político ou intelectual.739 

Hobsbawm completa este quadro nos chamando a atenção para o 

extraordinário sucesso atingido por Marx após sua morte, como o surgimento dos 

partidos políticos operários europeus que foram fundados em seu nome, cuja força 

eleitoral ficava entre 15% e 47% dos votos, mesmo se fazendo a ressalva de que 

logo após a Primeira Guerra Mundial a maior parte deles abandonasse seus ideais 

de origem. No Terceiro Mundo e nos países da Europa não-democráticos – como a 

Rússia czarista e o restante do Leste-europeu –, os discípulos do velho Marx se 
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dedicaram a organizar pequenos grupos de revolucionários que conseguiram fazer 

com que, 70 anos após o falecimento de seu líder, 1/3 da humanidade vivesse sob 

governos que se identificavam enquanto comunistas. No entanto, pouco mais de um 

século após ser enterrado no cemitério de Highgate, Marx retornava ao ostracismo, 

vítima do enfraquecimento dos partidos comunistas advindo com o colapso dos 

regimes políticos da URSS e de seus satélites no Leste-europeu, sendo que os 

sobreviventes – na China e na Índia – haviam deixado de lado o projeto marxista-

leninista.740 

Porém, sem disfarçar a sua satisfação, Hobsbawm anuncia que Marx havia 

ressurgido como um pensador importante para o século XXI e apontava duas razões 

para que isto estivesse acontecendo: a) o próprio fim do marxismo oficial dos 

regimes soviéticos desempenhou a função de libertar Marx desta identificação com a 

teoria e com a prática daqueles regimes leninistas; e b) o mundo capitalista 

globalizado que emergiu dos anos 1990 é muito semelhante ao que fora antecipado 

por Marx e Engels no Manifesto de 1848, o que acabou chamando a atenção até 

dos empresários sobre o pensamento marxiano.741 Não obstante, nosso historiador 

nos alerta que o Marx do novo milênio será bastante diferente em relação ao Marx 

do século anterior, ou seja, não estará mais vinculado aos padrões que o 

caracterizaram no século XX, tais como a divisão entre países potencialmente 

revolucionários ou não; a separação da sua herança em reformismo social-

democrata e na tradição revolucionária inspirada na Revolução Russa de 1917; e 

por fim, a crença de que a vitória do socialismo sobre o capitalismo seria inevitável e 

comprovada pela imunidade da URSS dos Planos Quinquenais diante da crise 

vivenciada pelas economias capitalistas na “Era das Catástrofes”.742 

Hobsbawm expressa a opinião de que a afirmação da superioridade do 

socialismo em relação ao capitalismo quanto ao desenvolvimento das forças 

produtivas não veio de Marx, mas do contexto complicado para o capitalismo em 

nível mundial durante o período entreguerras em comparação com as realizações 

dos Planos Quinquenais soviéticos. Segundo ele, Marx não dissera que o 

capitalismo já havia alcançado os limites da sua capacidade em desenvolver as 

forças produtivas, mas somente que o seu ritmo irregular de crescimento acabaria 

                                                           
740 Eric HOBSBAWM, Marx hoy, in Cómo cambiar el mundo, p. 14. 
741 Ibid., p. 15. 
742 Ibid., p. 16. 
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provocando crises periódicas de superprodução, gerando assim os conflitos sociais 

que mais cedo ou mais tarde o derrubaria.743  

Para Hobsbawm, o projeto socialista que existiu no século XX, marcado por 

economias sem mercado e pela propriedade estatal, está morto e não ressurgirá, 

pois tanto a forma social-democrata, quanto a comunista, não seriam marxianos 

propriamente ditos, já que Marx se absteve de fazer declarações específicas sobre 

as futuras economias e instituições socialistas, e nada mencionou sobre como seria 

a sociedade comunista que surgiria após a transição socialista.744 Na verdade, a 

planificação, que certamente fazia parte de qualquer projeto de sociedade socialista, 

foi aplicada de maneira muito improvisada na Rússia soviética, imitando a economia 

de guerra alemã implantada durante a Primeira Guerra Mundial, e também foi 

aproveitada por outras economias não-socialistas a partir da década de 1930. Em 

suma: “No hay nada exclusivamente socialista en ello”.745 Ainda segundo ele, o 

desaparecimento das economias de planificação centralizada no Estado, assim 

como o enfraquecimento do “Estado do bem-estar social” calcado nas economias 

mistas, acabou eliminando muitos aspectos do debate do século XX sobre o 

socialismo; debate este que utilizava argumentos que não pertenciam ao 

pensamento marxiano, apesar dos social-democratas e dos comunistas se sentirem 

inspirados nele e realizados em seu nome.746 

Hobsbawm acredita que Marx continuou a exercer uma enorme força, não 

somente enquanto um pensador econômico, mas também como um historiador e 

analista, e fazendo parte dos fundadores do pensamento moderno sobre a 

sociedade, em companhia de Émile Durkheim e Weber. É a partir destas 

constatações que ele busca identificar a transcendência de Marx no século XXI 

diante de uma conjuntura formada pelo súbito desaparecimento do socialismo de 

tipo soviético, pelo enfraquecimento do movimento social-democrata causado pela 

redução do poder dos Estados-nação numa economia globalizada, e pela 

proeminência do “fundamentalismo de mercado” gerador de desigualdades 

econômicas extremas dentro dos países e entre as diferentes regiões do mundo, 

trazendo de volta o perigo de catástrofe ao ciclo básico da economia capitalista.747 

                                                           
743 Eric HOBSBAWM, Marx hoy, in Cómo cambiar el mundo, p. 17. 
744 Ibid., pp. 17-8. 
745 Ibid., pp. 18-9. 
746 Ibid., pp. 20-1. 
747 Ibid., p. 21. 
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Aos olhos de Hobsbawm, ao mesmo tempo em que tornou possível transferir 

a maioria dos seres humanos do reino da necessidade para o reino da opulência – 

muito embora a maior parte da humanidade esteja à margem deste processo –, a 

espetacular expansão econômica global “está minada”, incapaz de controlar o 

crescimento econômico diante do seu impacto sobre a biosfera.748 Daí a urgência de 

recorrermos a Marx, não só como um filósofo, economista, historiador ou sociólogo, 

mas a partir da “magnitud universal de su pensamiento”, da sua perspectiva de 

apreender o homem e o mundo em sua “totalidade”.749  

Hobsbawm parece considerar que muito do que Marx escreveu pode estar 

obsoleto e que suas obras, além de não formar um corpo completamente acabado, 

nunca mais se converterão em um dogma ou ortodoxia institucional como aconteceu 

no século XX. Ele também rechaça a ideia de que existam um marxismo “correto” e 

um marxismo “incorreto”, aceitando que se possa chegar a diferentes resultados 

como o próprio Marx havia chegado, tanto ao imaginar a possibilidade de uma 

transição pacífica para o socialismo na Grã-Bretanha, quanto a de uma evolução da 

comunidade rural russa ao socialismo.750 Indo mais longe, ele afirma que “Kautsky e 

incluso Bernstein fueron herederos de Marx tanto... como Plekhanov y Lenin”, vendo 

legitimidade tanto na interpretação de O capital como um modo de modernizar os 

países atrasados feito pela intelligentsia russa no século XIX, quanto na 

especulação de Marx com uma transição direta da comuna rural russa para o 

socialismo.751 

Para Hobsbawm, existem várias características essenciais da análise 

marxiana que continuam válidas e relevantes até os dias de hoje, como, por 

exemplo, a análise da dinâmica global do desenvolvimento econômico capitalista, ou 

a análise da geração de contradições internas pelo próprio mecanismo de 

crescimento capitalista; embora não veja como plausível a substituição do 

capitalismo, “aunque de modo distinto al que Marx antecipó”.752 Ele repete a sua 

impressão de que a previsão marxiana da “expropriação dos expropriadores” pelo 

proletariado não tinha por base a sua análise do modo de produção capitalista, mas 

por suposições apriorísticas, e que, depois da década de 1840, Marx e Engels não 
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esperavam mais que o capitalismo levasse ao empobrecimento absoluto do 

proletariado. Por outro lado, Hobsbawm não encontra evidências de que o 

crescimento da desigualdade econômica entre as diferentes regiões do mundo e 

entre as classes sociais produza necessariamente a “expropriação dos 

expropriadores” de Marx.753 

Para demonstrar a terceira e última característica da análise marxiana que 

considera válida para os dias atuais, Hobsbawm recorre ao sir John Richard Hicks, 

ganhador do premio Nobel de Economia de 1972, segundo o qual: “La mayoría de 

aquellos que desean establecer un curso general de la historia utilizarían las 

categorias marxistas o una version modificada de las mismas, puesto que hay pocas 

versiones alternativas disponibles”.754 

O segundo texto selecionado por nós, “El marxismo en recesión: 1983-2000”, 

é inédito e parte da constatação de que, um século depois da morte de Marx, o 

marxismo estava passando por uma recessão política e intelectual que durou cerca 

de 25 anos, período em que o fundador do materialismo histórico deixou de ser 

considerado como um pensador importante.755 Hobsbawm levanta os seguintes 

motivos para este retrocesso: 1º) os regimes políticos identificados com Marx e com 

o marxismo entraram em crise na década de 1980 na Europa e mudaram de rumo 

na China; 2º) o colapso do Leste-europeu e da URSS eliminou o “marxismo-

leninismo” que havia sido transformado em um dogma oficial do Estado.756 Tal 

desmoronamento do socialismo de modelo soviético teria sido, segundo ele, 

traumático não somente para os comunistas, mas para todos os socialistas, pois, 

além de ter sido a única tentativa concreta de construção de uma sociedade 

socialista, durante meio século criou uma superpotência capaz de contrabalançar a 

pressão realizada pelo capitalismo. Assim, o fim da URSS matou as esperanças de 

que pudesse surgir um socialismo diferente e melhor a partir da herança da 

Revolução de Outubro.757 

Por outro lado, na concepção de Hobsbawm, a decadência do marxismo não 

estava somente no colapso dos regimes leninista e maoísta, pois havia iniciado bem 

antes com as transformações ocorridas com os partidos comunistas europeus, 
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principalmente com os da França e da Itália, os quais perderam a hegemonia no 

interior da esquerda, predomínio este conquistado desde o final da Segunda Guerra 

Mundial graças ao seu desempenho na Resistência à ocupação nazista.758 Esta 

regressão do marxismo não se limitava à política, ocorria também nos meios 

intelectuais e acadêmicos, principalmente na sociologia e na história, fazendo o 

caminho inverso do final do século XIX, quando Marx, Durkheim e Weber 

substituíram Auguste Comte e Herbert Spencer.759 Cem anos depois a sociologia e a 

antropologia social  adotaram uma postura “antiobjetiva y antiestructural”, mesclada 

com versões da chamada “teoría crítica” para criar formas de relativismo pós-

modernista.760 

Retornando ao campo político, Hobsbawm afirma que a crise que se apossou 

da social-democracia ocidental de base operária acabou por eliminar de vez 

qualquer aspiração ao socialismo, citando, inclusive, que nos últimos 25 anos 

nenhum líder de partido da esquerda europeia fez alguma crítica ao capitalismo, 

sendo que o papa João Paulo II foi a única pessoa pública a declarar o sistema 

capitalista como inaceitável. Na verdade, Hobsbawm vislumbra um fenômeno mais 

geral de abandono das ideologias que buscavam a mudança social e herdeiras das 

ideias iluministas do século XVIII, tais ambições estariam sendo substituídas por 

versões modernizantes de religiões tradicionais.761  

Hobsbawm observa também que os acontecimentos históricos e intelectuais 

da segunda metade do século XX enterraram os programas políticos e as previsões 

que derivavam de Marx e, muito embora sua análise sobre o desenvolvimento do 

capitalismo ainda conserve sua força, um futuro renascimento do interesse pelo 

marxismo terá como base importantes reajustes nas interpretações tradicionais do 

seu pensamento. Para finalizar, Hobsbawm alega que muitas das críticas que Marx 

e o marxismo vêm sofrendo neste período ainda trazem a pesada carga da Guerra 

Fria, fenômeno o qual ele não acredita que irá durar muito mais tempo, pois somente 

as pessoas que estão no mínimo na casa dos trinta a quarenta anos de idade se 

recordam desta época.762 Segundo ele, o marxismo retornará em um mundo em que 

o capitalismo não estará mais ameaçado pela revolução social, e sim pelo seu 
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próprio caráter predador, tema no qual Marx se revelou um analista mais perspicaz 

do que aqueles que acreditam na seleção natural ou nos mecanismos 

autorreguladores do livre mercado.763 

Em nossas considerações finais gostaríamos de levantar alguns aspectos, a 

nosso ver relevantes, que constatamos ao tomar contato com as obras de 

Hobsbawm e relacioná-los com as reflexões desenvolvidas por Mészáros e Chasin, 

tanto no campo das concepções teóricas, quanto nas conclusões mais práticas 

referentes ao tema da história do socialismo soviético. Tais observações poderão 

certamente contribuir para o aprofundamento deste debate em níveis mais 

avançados dos nossos estudos. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar novamente que, embora nossos 

autores cultivem uma abordagem totalizante dos fenômenos históricos e sociais, fica 

muito claro que partem de concepções bastante diferentes, o que os leva a 

conclusões e perspectivas bastante díspares. De um lado, Hobsbawm chega a uma 

visão de totalidade originada de uma preocupação teórico-metodológica em relação 

ao pensamento marxiano e marxista de forma mais geral. Contrariamente, Mészáros 

e Chasin, seguindo os passos de Lukács, procuram atingir o próprio caráter 

ontológico inerente às reflexões marxianas. Portanto, apesar de em alguns aspectos 

a análise de Hobsbawm parecer coincidir com as de Mészáros e Chasin – como, por 

exemplo, na constatação de que a crise e colapso da URSS e dos países do Leste 

da Europa estão inseridos na crise global do capitalismo –, na realidade, as 

discrepâncias são mais numerosas e profundas. 

Uma dessas discordâncias fica muito nítida quando Hobsbawm admite 

lacunas, obsolescências, erros e um amplo leque de possibilidades de 

interpretações na obra marxiana, aceitando inclusive outras contribuições de teorias 

de fora do pensamento marxista, tais como uma forte presença da herança 

hegeliana e as comparações e interações com as ideias weberianas e 

durkheimianas, tidas inclusive como co-fundadoras das ciências sociais modernas. A 

mesma disposição em aceitar alguma imprecisão no pensamento marxiano, ou 

mesmo interferências externas, é rechaçada por Chasin e Mészáros, tanto por 

entender que se trata invariavelmente de um equívoco na interpretação das ideias 
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marxianas, no primeiro caso, quanto por meio de severas e profundas críticas às 

demais correntes de pensamento alheias ao âmbito marxiano.  

Outra questão a ser levantada diz respeito à aceitação por parte de 

Hobsbawm da classificação da URSS e dos seus satélites europeus como 

experiências históricas socialistas, ou seja, do termo “socialismo realmente 

existente” e/ou “socialismo real” para esse tipo de sociedade, ainda que mantendo 

uma opinião negativa sobre o seu funcionamento econômico deficiente e dos seus 

aspectos politicamente e culturalmente repressivos. Junta-se a isto a defesa da 

adoção de elementos de mercado para o bom andamento socioeconômico de uma 

futura sociedade socialista para se ter definido a diametral discordância com as 

conclusões de Mészáros e Chasin, pois estes últimos, além de não conceberem as 

sociedades soviéticas como sendo socialistas, mas apenas pós-capitalistas ainda 

sob o domínio do sociometabolismo do capital, estão longe de aceitar a conservação 

de quaisquer resquícios de mercado em uma sociedade socialista, sob a pena de 

que assim não se superaria a hegemonia do capital sobre o trabalho. 

Por fim, podemos notar que Hobsbawm, apesar de se manter fiel aos 

princípios socialistas, não aparenta ter muita convicção numa perspectiva 

revolucionária futura, principalmente diante da sua constatação de que o 

proletariado não é mais uma classe revolucionária interessada e capaz de promover 

a “expropriação dos expropriadores”. Na verdade, Hobsbawm acredita que a “era do 

socialismo”, pelo menos o do tipo soviético, já passou, e suas propostas para o 

movimento socialista não são tão ousadas para provocar uma ruptura com o sistema 

capitalista vigente. Enquanto isso, os discípulos de Lukács insistem na necessidade 

urgente de uma revolução social que supere não somente as relações capitalistas, 

mas que também rompa radicalmente com o capital imediatamente após a tomada 

do poder pelos trabalhadores. Portanto, para eles não só continua possível a 

realização da “expropriação dos expropriadores”, como só ela não basta para 

garantir a hegemonia do trabalho sobre o capital, seria essencialmente necessário 

se desenvolver mecanismos sociais que garantam a livre associação dos produtores 

na construção da nova sociedade. 

Estamos cientes do grau ainda incipiente das reflexões expostas acima, as 

quais certamente poderão ser um ponto de partida para novos estudos a serem 
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realizados por nós e por outras pessoas interessadas na superação da exploração 

do homem pelo homem. 
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