
O maior dilema enfrentado pela 
Revolução Russa foi seu isolamento 

após a derrota de revoluções em 
diversos países da Europa. Em 
novembro de 1918 um levante 

popular derrubou a monarquia e 
proclamou a república na Alemanha. 

Em janeiro de 1919 o Partido 
Comunista Alemão liderou uma 
insurreição com o objetivo de 

conquistar o poder aos conselhos de 
trabalhadores. A revolta foi 

esmagada pelas Freikorps (milícias 
compostas por veteranos da Primeira 

Guerra Mundial) e os líderes Karl 
Liebknecht e Rosa Luxemburgo foram 

capturados e assassinados.  



Na Itália, o fim da I Guerra Mundial 
foi seguido entre 1920 e 1922 pelo 
biennio rosso, caracterizado pelas 

experiências de construção de 
conselhos de fábricas em especial 

em Turim e Milão. Com os 
conselhos, os trabalhadores 

impuseram uma situação de duplo 
poder dentro das unidades 

produtivas, que em determinados 
casos evoluíram para experiências 

de autogestão das fábricas sob 
controle operário. O período 

revolucionário foi abortado pela 
Marcha sobre Roma de Benito 

Mussolini em 1922 e pela ascensão 
do fascismo. 



Enquanto isso, a burocracia crescia 
na Rússia. A queda de grande 

número de trabalhadores durante a 
guerra civil, em especial dos mais 

experientes e combativos, foi 
acompanhada de um forte aumento 
do número de burocratas no partido 
bolchevique. Em janeiro de 1917, o 
partido tinha aproximadamente 24 
mil membros; em março de 1920, 
612 mil e em março de 1921, 723 

mil. Em 1919, 60% dos membros do 
partido trabalhavam na 

administração do Estado e do 
partido e um quarto se encontrava 
no Exército Vermelho, geralmente 
em postos de comando político ou 

militar. Em 1919, calcula-se que 
somente 11% dos membros do 

partido trabalhavam em fábricas.



Aos poucos, Lenin percebia que não 
eram os comunistas que dirigiam o país 
mas a burocracia. Segundo seu relatório 

ao IV Congresso da Internacional 
Comunista, de 11/1922: "Na prática, 

acontece freqüentemente que, na 
cúpula, onde temos o poder político, a 
máquina funciona de alguma maneira; 
porém, embaixo, os funcionários têm o 
completo controle e o exercem de tal 

maneira que anulam nossas decisões”. 
No mesmo ano Lenin diria que o pior 
inimigo interno seria "o burocrata: o 
comunista que ocupa uma posição 

soviética responsável (ou irresponsável) 
e que goza de respeito universal como 

homem conscencioso"



Em "A Questão das Nacionalidades ou 
‘Autonomização' ", de 12/1922, Lenin

afirmaria que o Estado soviético parecia 
o velho aparelho czarista "benzido com 
o óleo soviético", e diria com franqueza: 
“agora, temos que ter a consciência de 
admitir... que aquilo que chamamos de 

nosso aparelho nos é inteiramente 
estranho; trata-se de uma salada 

burguesa e czarista.. .“. Em seu último 
artigo denominado "Melhor Poucos 

mas Bons", de 03/1923, Lenin chegaria 
a conclusão de que todos os esforços 

para melhorar o aparelho estatal 
soviético só tinham demonstrado "sua 

ineficácia, sua inutilidade e inclusive 
sua nocividade"



Com a morte de Lênin em 21/01/1924, 
a burocracia do Estado soviético 

encontrou seu representante em Josef 
Stalin. A tese fundamental desta 

burocracia foi o “socialismo em um só 
país”: o isolamento da revolução russa 
na Europa deixou de ser interpretado 

como um problema e todas as forças do 
comunismo internacional foram 
dirigidas não mais a conduzir a 

revolução nos diversos países, mas 
apenas a preservar a “pátria socialista”. 
O principal crítico desta ideia foi Trotsky, 

que defendia a necessidade da 
internacionalização da revolução. 

Trotsky foi expulso do partido em 1927 
e da União Soviética em 1929



Contradições do stalinismo: erros internacionais (China)

A respeito da revolução na China 
entre 1925 e 1927, Stalin 
defendeu que a burguesia 

chinesa era capaz de cumprir 
tarefas nacional-democráticas, de 
modo que a classe trabalhadora 

precisava subordinar-se ao 
regime do partido burguês 

Kuomintang, adiando 
indefinidamente a perspectiva da 
revolução socialista. Esta posição 

levou ao massacre dos 
trabalhadores de Xangai em abril 

de 1927 por Chiang Kai-shek, 
líder do Kuomintang



Contradições do stalinismo: erros internacionais (Alemanha)

A partir de 1928, a III Internacional 
cometeu na Alemanha um erro 

exatamente oposto. Stalin defendeu 
que a social-democracia e o fascismo 

eram “irmãos gêmeos” e os 
comunistas deveriam combatê-los 

simultaneamente. Em contraponto, 
Trotsky dizia que, com o 

fortalecimento do fascismo, era 
necessário que os comunistas 

construíssem uma frente única com os 
social democratas. Stalin venceu, os 

partidos de esquerda ficaram 
divididos e não foram capazes de 

impedir a ascensão de Hitler em 1933.



Em 1929, Stalin ordenou a 
coletivização de terras russas. A 

propriedade privada foi abolida e os 
terrenos e os meios de produção 

dos camponeses foram reunidos nos 
kolkhozes e sovkhozes. Somente em 

1929, 1300 revoltas camponesas 
foram esmagadas e, em poucos 

anos, 400.000 famílias camponesas 
foram deportadas para a Sibéria e 

25 milhões de camponeses fugiram 
do campo. Isso gerou queda da 
produção agrícola e fome entre 
1932-1933, quando ao menos 4 

milhões morreram

Contradições do stalinismo: coletivização das terras



Contradições do stalinismo: stakhanovismo

Em 31/08/1935, Stakhanov (operário 
de uma mina de carvão de Donetz) 
conseguiu extrair 102 toneladas de 

carvão, superando 14 vezes sua cota 
diária. Com base em seu modelo, 
iniciou-se um movimento para a 

elevação do rendimento de produção 
do trabalho em todos os setores da 
indústria da União Soviética. Ainda 

que a propriedade das fábricas fosse 
do Estado soviético, o stakhanovismo
deixou claro que na União Soviética 

os trabalhadores seguiam 
submetidos a relações de exploração.



Os processos de Moscou foram uma 
série de julgamentos dos opositores 

de Stalin entre 1936 e 1938, que 
resultaram na execução de todos os 

membros do Comitê Central do 
Partido Bolchevique (à exceção do 

próprio Stálin). Os processos ficaram 
famosos pelas "confissões" 

arrancadas dos acusados sob tortura, 
coerção e chantagem. Sob estes 

métodos, a maioria dos acusados 
"confessou" conspirar contra a 

Revolução de Outubro. Em 1940, 
Trotsky também seria morto por um 

agente stalinista no México

Contradições do stalinismo: processos de Moscou


