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Notícias que marcaram o mês
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Internacional
Sustentabilidade é meta para Comuni-
dade de Países de Língua Portuguesa –  
Ao assumir a Diretoria-Geral da Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa  
(CPLP), a economista cabo-verdiana  
Georgina Mello disse que seu principal 
objetivo é a sustentabilidade da comuni-
dade lusófona, que está em processo de 
criação de um tecido econômico e social 
que a sustente.

3 fev. 2014
Agência Brasil com informações da Agência Lusa

Exército colombiano é acusado de espio-
nar governo – O presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, disse que seria “ina-
ceitável” se fosse confirmada a denúncia  
de que membros do Exército têm um 
esquema de “interceptações telefônicas 
ilegais”, direcionadas a integrantes do  
governo que negociam acordo de paz 
com as Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia. Santos pediu ao Ministério 
da Defesa uma investigação aprofundada.

4 fev. 2014
Agência Brasil

ONU pede para Vaticano entregar à 
Justiça suspeitos de pedofilia – O Comitê 
sobre os Direitos da Criança das Nações 
Unidas (ONU) pede ao Vaticano que  
afaste todos os membros do clero e 
funcionários da Igreja que tenham abusado 
sexualmente de crianças e os denunciem 
às autoridades. Ainda fez severas críticas 
à Santa Sé por suas atitudes com relação 
ao homossexualismo, à contracepção e 
ao aborto e pediu que a Igreja revise suas 
políticas.

5 fev. 2014
Veja

Brasil

Sem chuva, preço da energia bate re-
corde – O volume de chuva abaixo da 
média elevou o preço da energia no mer-
cado para o valor máximo permitido e 
piorou a situação das distribuidoras. Com 
a revisão, praticamente todas as usinas 
termoelétricas instaladas no país serão 
ligadas para ajudar no abastecimento.

1 fev. 2014
O Estado de S. Paulo

Com forte queda em dezembro, indús-
tria cresce só 1,2% em 2013  – O resulta-
do, divulgado pelo IBGE, é melhor do que o 
de 2012, quando o setor registrou retração 
de 2,5%. Ainda assim, economistas não en-
xergam uma recuperação, ainda mais por-
que a expansão de 2013 se deu sobre uma 
base muito fraca. 

4 fev. 2014
Folha de S.Paulo

Deputados retomam votações de emen-
das ao novo CPC – Deputados federais 
decidiram manter a possibilidade de si-
gilo no andamento de ações de interesse 
público ou social como já é previsto atual-
mente. Ao dar continuidade à votação do 
novo Código de Processo Civil (CPC), que 
foi reiniciada ontem (4), os parlamentares 
rejeitaram a tentativa de derrubar essa 
previsão do projeto.

5 fev. 2014
Agência Brasil

Queremos de volta a Comissão de 
Direitos Humanos, diz deputada 
petista – Após “perder” comissão para 
Marco Feliciano, Érika Kokay diz que o PT 
se articula para retomar a liderança do 
grupo e evitar projeto político “fascista”.  

5 fev. 2014
CartaCapital

Ex-diretor do Banco do Brasil é preso na 
Itália  – O ex-diretor de marketing do Banco  
do Brasil Henrique Pizzolato, condenado a 
12 anos e sete meses de prisão no processo 
do mensalão, foi preso na Itália, na cidade 
de Maranello, após operação conjunta das 
polícias brasileira e italiana. Ele estava fora-
gido desde novembro do ano passado.

5 fev. 2014
Estadão

Ciência e Saúde   
EUA investigam segurança da repo-
sição de testosterona  – O anúncio foi 
motivado por dois estudos independen-
tes publicados recentemente. Ambos in-
dicaram que os homens que fazem uso 
de produtos para reposição do hormônio 
têm maior risco de sofrerem infarto, derra-
me cerebral e morte.

3 fev. 2014
Folha de S.Paulo

Cubana abandona Mais Médicos e 
vai pedir asilo ao governo  – Ramona 
Rodríguez se refugiou no gabinete da 
liderança do DEM depois de descobrir 
que ganha menos do que outros 
participantes do programa.

5 fev. 2014
Baseado em: Estadão

Meio Ambiente  

Estado de conservação da flora e 
da fauna do Brasil será reavaliado – 
Animais e vegetais serão reclassificados 
seguindo padrão internacional. Objetivo 
é elevar proteção e cumprir meta que 
reduz ameaça a espécies.

5 fev. 2014
G1

Educação  

Ministério da Educação descarta 
aplicação de duas provas do Enem 
por ano – O Ministério da Educação 
confirmou declaração do ministro José 
Henrique Paim de que não será criada 
uma segunda prova anual do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).

7 fev. 2014
Agência Brasil

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 
foram acessados em 10 fev. 2014.
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“Justiceiros”, imprensa e os direitos humanos
Análise

Diante de uma hesitação do interlocutor,  
sobrevém a pergunta: “Você já pensou se fos-
se sua filha ou sua irmã?”. O afã da revanche, 
da vingança, é o principal suporte, por exem-
plo, da “pena de morte”. Não surpreende que 
seus defensores utilizem como instrumento 
sua divulgação ao público e sua “sensibiliza-
ção” por meio dos crimes mais “hediondos”. 
Não é apenas a sociedade “legal” que pensa 
assim. É frequente a notícia da morte ou do 
“estupro” (na verdade, atentado violento ao 
pudor) de assassinos e de estupradores pelos 
próprios companheiros de prisão.

Entretanto, o direito clássico, que ema-
na de Roma, considera a pena não como 
vingança, mas sim como “castigo” de valor 
pedagógico. O criminoso, com a punição, 
terá tempo de meditar sobre o seu ato e suas 
consequências para nele não reincidir. A 
aceitação do autodeterminismo faz pensar 
no castigo como um instrumento educativo, 
preventivo da reincidência. É nesse plano que 
muitas pessoas, mais capazes de analisar as 
suas emoções, vão opinar sobre a pena.
COHEN, Claudio; SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho 

(Org.). Saúde mental, crime e justiça. 2 ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2006.  

(Col. Faculdade de Medicina da USP).

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites foram 
acessados em 15 fev. 2013.

No início do mês, no Rio de Janeiro, 
um menor foi agredido e preso a um pos-
te por um grupo de moradores do bairro 
do Flamengo que se julgam justiceiros por 
defenderem a sociedade de suspeitos e as-
saltantes da região. Como se não bastasse 
a gravidade do evento em si, a jornalista de 
uma das maiores redes de televisão aber-
ta do país, Rachel Scheherazade, famosa 
por seus comentários rigorosos, emitiu 
opinião radical sobre o assunto e provo-
cou ainda mais polêmica. Muitas pessoas 
se manifestaram nas redes sociais, tanto 
contra quanto a favor do posicionamento 
da jornalista. Mais do que isso, imprensa e 
órgãos relacionados à sua regulamentação 
divulgaram notas e artigos com relação ao 
assunto.

Nesta análise, portanto, que tem como 
ponto de partida para os textos em discus-
são o comentário da jornalista, o que pre-
tendemos é promover uma reflexão sobre 
a construção das produções textuais e a 

formação de argumentos para discutir um 
acontecimento da sociedade. De qualquer 
maneira, para pensar no assunto e começar 
a arquitetar sua opinião, você pode apro-
veitar o fato de que todo os objetos aqui 
apresentados discorrem sobre uma ques-
tão maior. 

Para tal, é preciso observar que a discus-
são, nesse caso, é muito mais ampla do que 
o acontecimento em si. O fato que gerou 
polêmica foi a ação dos “justiceiros”, que fi-
zeram uso da agressividade para responder 
à violência observada na sociedade; porém, 
a partir daí, surgiram questões sobre os direi-
tos humanos e a interpretação das pessoas 
acerca dos atos criminosos e sobre a própria 
liberdade de expressão da imprensa. Per-
cebemos, portanto, o quanto os fatos são 
seguidos por centenas de desdobramentos 
que, na sociedade atual, se propagam com 
bastante facilidade.

Atente-se, então, para o primeiro tex-
to e observe que se trata de um artigo de 
opinião muito mais direcionado a criticar 
o julgamento da sociedade com relação 
aos acontecimentos do que o fato pro-
priamente dito. Perceba também que, para 
tornar o texto sutil, mas igualmente crítico, 
o autor fez uso de metáforas que conferi-
ram até mesmo um tom irônico ao texto. A  
opinião contra o posicionamento de alguns 
representantes da imprensa (diretamen-
te relacionada, apesar de não explícita, ao 
comentário de Rachel Scheherazade) fica 
evidente na expressão “delírios midiáticos”. 
A mesma crítica tem seu sentido completo 
com um complemento incisivo: “neste delí-
rio, o inferno são os outros”. Em seguida, o 
autor explica o que quer dizer com a frase, 
mas, mesmo sem o complemento, já é pos-
sível entender a mensagem.

O segundo texto apresentado é tre-
cho de um livro sobre psicologia e crime, 
e, portanto, a linguagem utilizada é muito 
mais teórica. Na realidade, produções que 
discutem um tema sob um ponto de vista 
de análise, que envolveram longos estudos 
e pesquisas, constituem boas bases para 
construir a argumentação de uma redação 
expositiva. Observe que a discussão propos-
ta no segundo texto é exatamente acerca 
de um dos assuntos mais polêmicos des-
pertados pelo fato ocorrido no Flamengo 
e pelo comentário da jornalista. Ao ler esse 

Vídeo
Opinião da jornalista Rachel Scheherazade 

sobre a ação dos “Justiceiros do Flamengo”: 
<www.sbt.com.br/sbtvideos/media/7
8cf99c94c944d84b854f6b925d908a1/
RJ-Rachel-fala-sobre-o-jovem-vitimade-
justiceiros.html>.

Texto 1
“Tá com dó? Leva pra casa”  
Com os clichês de sempre, o Brasil que re-
lincha tenta justificar, em horário nobre, a 
ação de quem espancou e amarrou garoto 
nu em um poste no Rio

Um menino, negro, é amarrado ao poste 
pelo pescoço, com a trava de uma bicicleta, 
nu e com a orelha cortada, em meio a uma 
movimentada avenida do Rio de Janeiro. 
Nestes delírios midiáticos, não se cogita se-
quer a possibilidade de ele ser inocente. Até 
que prove o contrário, é o “trombadinha” que 
transformava a vida das pessoas de bem em 
um inferno naquele trecho da Cidade Maravi-
lhosa. Não importa se na Carta de 1988 não 
consta o vexame e exposição pública, com 
direito a mutilação, como meio de punir um 
crime.

Importa apenas o delírio.
Neste delírio, o inferno são os outros.

PICHONELLI, Matheus. Carta Capital, 5 fev. 2014. 
Disponível em: <www.cartacapital.com.br/sociedade/

ta-com-do-leva-pra-casa-9077.html>.  
Acesso em: 11 fev. 2014.

Texto 2  
No momento em que um cidadão opina 

sobre a pena a ser infligida a um criminoso, 
sua mente, provavelmente, atuará dentro dos 
seguintes planos. As opiniões mais frequentes 
serão estribadas em sentimentos de vingan-
ça contra o autor do crime. O “facínora” ma-
tou, perversamente, sem qualquer “razão”, 
logo ele tem que morrer: se possível – fica 
embutido no íntimo de quem opina – com os 
mesmos requintes da perversidade que levou 
ao crime. É esse o suporte emocional da lei 
de Talião: “olho por olho, dente por dente”. À 
ação repulsiva, afrontosa, deve seguir-se uma 
reação tão violenta quanto ela. “Ao estupra-
dor impõe-se a castração”, explodem os que 
concordam com essa linha de pensamento. 
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texto, é possível refletir sobre as seguintes 
questões: É efetivo responder com violência 
a um ato violento? Afinal, qual o melhor tipo 
de pena para um crime? O que o ser huma-
no pretende ao condenar um indivíduo que 
cometeu um ato fora da lei: ensiná-lo ou se 
vingar? 

Agora que já fizemos observações so-
bre os objetos aqui expostos, segue uma 
proposta: veja o vídeo e releia os textos 
com outro olhar, buscando informar-se e 
também interpretar o que está sendo dito 
nas linhas e entrelinhas, além de perce-
ber a conexão entre os temas discutidos.  

Assim, formule sua opinião pessoal não 
sobre o acontecimento em si, mas sobre 
as questões envolvidas em seu desdobra-
mento, como as formas de combate à vio-
lência, o respeito aos direitos humanos e as 
declarações da imprensa. 

Editorial

A modernidade líquida

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, 
nas últimas décadas, vem trabalhando, em 
uma de suas obras, o conceito de moderni-
dade líquida como uma forma de explicar 
as relações sociais na atualidade. Seja pela 
clareza de suas ideias, seja pela força de seus 
argumentos, essa obra fez dele um dos soció- 
logos mais conhecidos da atualidade. Nes-
te texto, portanto, iremos entender como as 
ideias desse intelectual podem ser aplicadas 
na análise do mundo contemporâneo.

Primeiramente, é necessário compreender  
o que ele quer dizer com o conceito de  
modernidade líquida. A modernidade, para 
Baumam, teria dado seus primeiros passos 
à época das Grandes Navegações e assumi-
do sua forma mais clara no século XIX. Os  
homens modernos se voltaram contra as  
tradições e, seja na arte ou no cotidiano, 
buscaram transformar o mundo. Tal afã de 
transformação, renovação e destruição das 
tradições é sintetizado por Marx no Manifesto 
Comunista: “tudo que é sólido se desmancha 
no ar”. Entretanto, a modernidade dos séculos 
XIX e XX diferiam da atual por serem “sólidas”, 
ou seja, nessa modernidade, os homens  
ambicionavam a transformação do mun-
do, mas carregavam consigo um projeto de 
uma outra sociedade, uma alternativa (seja 
à direita, seja à esquerda) que lhes dava  
força e solidez em suas atitudes. O testa-
mento de Trotski, por exemplo, no qual este 
enfatiza que morrerá esperançoso do futuro 
socialista, evidencia tal solidez de convicções. 
Porém, a partir das últimas décadas, segun-
do Bauman, essa “modernidade sólida” esta-
ria em desintegração e seria gradualmente 
substituída por uma modernidade líquida 
– a palavra liquidez remete à ideia de fluidez, 
de ausência de forma definida, de velocidade, 
de mobilidade, de inconsistência; seriam jus-
tamente esses os traços das relações sociais 
na atualidade.

Vamos, então, pensar alguns exemplos para 
esclarecer esse conceito. Bauman nota que,  
na modernidade líquida, a antiga confiança  

no futuro foi substituída pela incerteza;  
o futuro tornou-se nebuloso para os homens. 
Por mais que todos saibam apontar proble-
mas e dificuldades no mundo, poucos sabem 
como superá-los efetivamente, de forma que 
as utopias e projetos de sociedade ideal es-
tariam enfraquecidos. Nietzsche, certa vez, 
afirmou que “quem tem um porquê para viver 
pode suportar qualquer como”, ou seja, quem 
vive em prol de um ideal ou de um projeto para 
o mundo pode suportar melhor as adversida-
des da vida. E quando não se acredita (ou se 
acredita superficialmente) nesses projetos? In-
certo quanto ao futuro, os homens têm fixado 
suas esperanças e expectativas no presente 
individual. Basta observarmos que, por todos 
os lados, os anúncios publicitários e as revistas 
conclamam os homens a “aproveitar o agora”, 
“pensar em si mesmo”, o que seria sintoma de 
uma sociedade que se nega a renunciar aos 
prazeres do presente em prol de um futuro 
esperado ou ambicionado e que não acredita 
em lutas coletivas. A solidez das convicções, 
assim, foi substituída pela liquidez do instante.

Zygmunt Bauman fala também da liquidez 
do trabalho. Se, em outros momentos, um 
homem que começava uma carreira como 
operário na Ford ou na Renault estaria certo 
de que, provavelmente, terminaria sua carrei-
ra no mesmo lugar, hoje, um funcionário da 
Apple ou da Microsoft pouco sabe sobre seu 
futuro. Assim como os produtos se renovam 
diariamente e os empresários não temem em 
anunciar que os próprios objetos produzidos 
já estão “atrasados”, os trabalhadores do sé-
culo XXI vivem em uma constante incerteza 
e com medo de serem “descartados” em seu 
trabalho, posto que a mobilidade e a flexibi-
lidade das empresas é tamanha que, a qual-
quer momento, cortes inesperados e mudan-
ças de planos podem acontecer. Empresários 
movem seu capital de um ramo para outro 
com uma facilidade nunca antes vista; traba-
lhos precários, com baixa remuneração, se di-
fundem como nunca. Exemplo disso, no Brasil, 
é o trabalho de operadores de telemarketing, 

que cresceu enormemente na última década, 
cujos funcionários, mal pagos e constante-
mente renovados, muitas vezes apresentam 
vários problemas de ordem psíquica, confor-
me relatado em estudo de Ruy Braga, especia-
lista em sociologia do trabalho.

Seguindo as mesmas tendências, as fa-
mílias, cada vez mais, tendem a ser unidades 
de pouca solidez, haja vista a diminuição das 
conversas e laços entre pais e filhos. Os pais, 
ocupados com seus extenuantes trabalhos, 
“terceirizam” a educação dos filhos para as 
escolas, a internet ou um canal de televisão. 
Dentro das lares, as televisões, os laptops e 
os telefones celulares fazem os familiares vi-
verem em uma situação de proximidade sem 
intimidade. O mesmo pode-se dizer dos laços 
de amizade, cujo enfraquecimento é simboli-
zado pelas redes sociais. Pode-se ter centenas 
de “amigos” nas redes sociais, trocar e-mails 
a todo momento e mensagens por meio dos 
celulares, mas, afinal, quantos desses laços 
são de fato sólidos, profundos? Ou as amiza-
des hoje seriam tão descartáveis e substituíveis 
quanto as baterias dos celulares? Nos laços 
amorosos, relacionamentos fluidos, incons-
tantes e momentâneos caracterizam nossa 
época, que consagrou o conceito de “ficar”.

O mundo da modernidade líquida, como 
um mundo de laços sociais frágeis, incons-
tância e ausência de projetos para o futuro, 
é consagrado para o presente. Aquilo que é 
“antigo” é associado ao “velho”; aquilo que 
é “tradicional” – antes, sinônimo de respeito 
– hoje é associado ao “ultrapassado”. A so-
ciedade líquida, pouco apegada aos seus 
antecedentes, é obcecada com a novidade: a 
nova notícia, a nova promoção, o novo carro, 
a nova rede social. Os laços que uniam os ho-
mens ao passado são cortados, e vive-se em 
uma espécie de “eterno presente”.

É assim que a mais instantânea de todas 
as atividades modernas é valorizada: a ati-
vidade individual do consumo. Se a família, 
o amor ou a tradição não constituem mais 
a identidade dos homens, há um apego à  

CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 
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compra. Um carro, uma roupa ou uma casa 
parecem definir quem o “homem é” mais do 
que uma família ou um passado em comum. 
O presente capitalista domina todas as for-
mas de relações humanas, que parecem ser 
facilmente “mercantilizáveis”: o corpo, as 
amizades, a saúde, a educação... Parece não 
existir nenhum campo nas atividades huma-
nas que não seja passível de tornar-se merca-
doria a ser consumida. Até mesmo movimen-
tos que antes visavam destruir a mercadoria 
foram por ela apropriados, haja vista as rou-
pas hippie style, que podem ser encontradas 
facilmente nos shoppings. 

Aliás, quanto aos shoppings, que Bauman 
chama de templos do consumo, é sintomático 
que sejam hoje as principais formas de lazer, o 
que significa que o lazer é associado ao con-
sumo. Nos “rolezinhos”, movimentos ampla-
mente debatidos, nos quais os jovens, em sua 
maioria negros e de classe baixa (excluídos da 
sociedade do consumo, portanto) apropriam-
-se do espaço dos shoppings para “se divertir”, 
há vários sintomas da modernidade líquida: 
por um lado, os garotos apropriam-se de um 
espaço que a sociedade consagrada ao con-
sumo lhes negou, sendo o movimento, por isso, 
político, por mais que seus atores não tenham 
consciência disso; por outro lado, há, nesse 
movimento, algo de desesperador, pois, estan-
do esgotados os espaços de lazer nas grandes 
cidades, há nesses jovens uma busca por inte-
grar-se à sociedade de consumo global. A bru-
talidade com a qual muitos desses movimen-
tos foram enfrentados mostra uma sociedade 
pouco apta a lidar com essa juventude.

Protesto durante “rolezinho” em shopping da zona 
sul do Rio de Janeiro.

O que fazer? O futuro irá reverter ou apro-
fundar essas tendências apontadas? A resposta 
é evidentemente incerta, pois o próprio autor 
desse texto vive também em uma época de mo-
dernidade líquida e, apesar de ter suas convic-
ções e valores, não se arriscaria a dizer como o 
futuro será ou deve ser, assim como os homens 
da modernidade sólida fariam. Estaria a análise 
de Bauman correta? Não cabe aqui julgar, mas 
é certo que a obra de Bauman, muito debatida, 
criticada e elogiada, certamente marcou uma 
geração de cientistas sociais. 

Sugestão do autor: A presente análise 
visava introduzir o leitor a ideias de moder-
nidade, que podem ser aprofundadas com 
a leitura de livros do sociólogo Zygmunt 
Bauman, como Modernidade e Holocausto,  
Amor Líquido e Modernidade Líquida.
* Daniel Gomes é professor de História e Sociologia 

no Sistema de Ensino Poliedro.

TOQUE DE ESPECIALISTA
Ciências Humanas e suas tecnologias

Ideologias: o comunismo ideal  
e o socialismo na prática

Com a morte de Lenin, em 1924, abriu-se 
caminho para uma intensa disputa pelo poder 
na nação soviética pós-revolucionária, até então 
governada pelo Politburo, o comitê responsável 
pelas políticas de governo. A Revolução Russa, 
de 1917, abrira pela primeira vez a possibilidade 
de um país e seu povo colocarem em prática as 
ideias socialistas de acordo com o que havia sido 
teorizado por Karl Marx e Friedrich Engels no   
Manifesto Comunista (1848). Esse foi um momento 
de pragmatismo e de ruptura na história, como o 
simbolizado pela Revolução Francesa (1789), mas 
não o início do fim da história, como Marx imagi-
nava. Afinal, tanto Marx como Engels preconizavam 
a implantação do comunismo em etapas, em uma 
nação industrializada, como a Inglaterra, a qual era 
capitalista e desenvolvida o suficiente e tinha uma 
grande classe operária que, organizada, era capaz 
de tomar o poder e instaurar a ditadura do proleta-
riado, a fase necessária (e discutível) de transição do 
socialismo para o comunismo, para a coletivização 
da produção, para o fim da propriedade privada e, 
principalmente, para a extinção das classes sociais e 
dos conflitos que decorriam dessa divisão. 

Segundo Marx, na ditadura do proletariado, os 
trabalhadores comandariam o Estado e a economia 
de acordo com seus interesses até a oposição ser 
esmagada. Porém, o filósofo nada dizia sobre como 
deveriam ser essas diretrizes econômicas. Além 
disso, a Rússia de 1917 era um país agrário, atrasa-
do, uma Monarquia recém-saída do feudalismo e 
arrasada pela desastrosa participação na Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). Mesmo as lideranças 
soviéticas revolucionárias não eram homogêneas 
ideologicamente quanto ao fato de como o socialis-
mo deveria ser implantado, e intensas divergências 
e disputas de poder marcariam os rumos da Revolu-
ção até a ascensão de Stalin. 

O sucessor de Lenin mais provável para a con-
dução do governo soviético era Leon Trotski, que, 
além de um dos líderes da Revolução Bolchevique 
de Outubro, fora o organizador do Exército Verme-
lho, a máquina soviética de guerra que massacrara 
o opositor Exército Branco na guerra civil ocorrida 
nos anos seguintes à consolidação da Revolução. 
Apesar disso, Trotski não tinha a mesma habilidade 
política de seu opositor, Josef Stalin, secretário-
-geral do Partido Comunista Soviético desde 1924.  

Ao mesmo tempo em que o triunvirato que,  
provisoriamente, governava a Rússia, formado por 
Lev Kamenev, Grigori Zinoiev e Nikolai Bukharin, 
procurava impedir que Trotski se tornasse líder,  
Stalin (“o homem de ferro”, em russo) preenchia os 
cargos do partido com inúmeros apoiadores, ao 
mesmo tempo em que conseguia afastar os rivais 
para locais longínquos do país ou para o exílio. 
Assim, em 1928, todas as partições e órgãos supe-
riores do partido que elegiam o Comitê Central e o 
Politburo estavam lotados de stalinistas. Esse apoio 
maciço dos “camaradas” fortaleceu Stalin, que pre-
valeceu sobre as divisões internas do Politburo e do 
partido, isolando opositores, sobretudo Trotski, que 
foi obrigado a exilar-se da Rússia, em 1929, indo mo-
rar em Istambul e, mais tarde, no México, onde foi 
morto, em 1940, por um agente a mando de Stalin.

Trotski era adepto da tese da internacionalização 
da Revolução, que buscava conquistar apoio de 
outros países. Assim, mesmo exilado no México, 
continuou atuando como militante da Interna-
cional Comunista. Já Stalin, em parte por oportu-
nismo político, era defensor da tese de Bukharin, 
rival de Trotski, do “socialismo em um só país”, que 
considerava importante consolidar o socialismo na 
Rússia, com o fortalecimento da economia interna. 

Com o afastamento de Bukharin do Politburo, 
em 1929, por divergências com relação aos rumos 
econômicos que a Rússia deveria tomar, entre ou-
tras coisas, Stalin tornava-se o líder supremo da 
União Soviética. Iniciava-se, então, um governo 
marcado pela forte centralização política e exces-
siva burocratização governamental, centrado no 
culto à personalidade paranoica e obsessiva de 
Stalin, que, eficientemente, tratou de eliminar a 
oposição por meio de um grande aparato estatal 
repressivo que promovia a espionagem, a censura 
nas artes, os expurgos, as prisões em massa de dis-
sidentes em grandes campos de trabalho forçado 
(os “gulag”) e os fuzilamentos ao mesmo tempo 
em que promovia as glórias de seu governo por 
meio da eficiente propaganda estatal, fomentava 
a industrialização acelerada do país, o aumento do 
poderio bélico soviético, a coletivização forçada 
das propriedades agrícolas e das minas russas e a 
interferência política nas repúblicas vizinhas, como 
Ucrânia, Belarus e países do Cáucaso e da Ásia 
Central, que passariam a fazer parte da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) até 1992.

Com a morte de Stalin, em 1953, seu sucessor, 
Nikita Khruschev, iniciou o processo de “desestaniliza-
ção” do país, denunciando, no Congresso do Partido 
Comunista Soviético, em 1956, os crimes do período 
stalinista e revendo a repressão e a excessiva cen-
tralização política do Estado soviético. Mesmo com 
a derrocada stalinista, o seu modelo de socialismo 
em um só país, aliado ao culto à personalidade e ao 
isolamento político da nação, influenciaria regimes 
comunistas do Vietnã, da Albânia, da Coreia do Norte, 
do Camboja, da China maoísta, entre outros países.

David Roberto Medeiros 
O autor é editor especialista de Humanidades do  
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