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RESUMO 

 
A presente dissertação faz uma análise política das Teses sobre a filosofia da história de 

Walter Benjamin. A primeira parte consiste em uma contextualização histórica sobre os 

principais acontecimentos que balizaram o século XX e foram determinantes para a 

experiência formativa do pensador em questão. Deste modo, escolhi a III Internacional 

Comunista, a Revolução Russa de 1917, a Revolução Alemã, o Nazismo e o Pacto 

Molotov-Ribbentrop de 1939 para ilustração do período que envolve a vida política e 

intelectual de Walter Benjamin. A narrativa começa pelo imbróglio da Primeira Guerra 

Mundial que causou uma enorme polêmica dentro da cúpula da Segunda Internacional. 

Uma ala considerável desta se opôs ferozmente à indicação de apoio dada pela II 

Internacional à guerra. A razão levantada foi que tratava-se de uma disputa imperialista 

e burguesa, que não tinha nenhum interesse ao proletariado internacional. Logo, as 

cisões se tornaram mais agudas e a pressão para a derrubada do apoio aumentou. Houve 

três fatores principais para a renovação da Internacional: a Primeira Guerra Mundial, a 

Conferência de Zimmerwald e a Revolução Russa. Com a costura do apoio com a 

esquerda alemã, Lenin, Trotsky, entre outros, levou à criação da III Internacional 

Comunista com um projeto político socialista em vez do antigo social-democrata. A 

Revolução Russa pode ser considerada um evento demarcador da história do século XX. 

Na mesma linha, a Revolução Alemã foi ainda mais impactante para Walter Benjamin 

em razão da proximidade geográfica. No entanto, houve uma reviravolta intrigante da 

situação política da esquerda com a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, que 

aniquilou todas as esperanças para o filósofo frankfurtiano. A leitura que realizei das 

Teses sobre a filosofia da história foi calcada nestes eventos. Como apoio para o 

comentário, utilizei o método marxista. Tese por tese, desenvolvi os conceitos de 

mônada, redenção, messianismo, história a contrapelo, sob uma ótica eminentemente 

política. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation analyzes the Theses on the Philosophy of History by Walter Benjamin. 

The first part is a historical contextualization about the main events that buoyed the 20th 

century and were decisive to the building up for this thinker. Thus, I have chosen the 

Third International Communist, the Russian Revolution, the Nazism and the Molotov-

Ribbentrop Pact for illustration of Benjamin´s intellectual and political life. The 

narrative starts with the imbroglio of the World War I which caused a great controversy 

in the Second International. The left wing of that made a furious opposition to the 

decision of supporting the war. The reason was raised that it was an imperialist and 

bourgeois struggle, who had no interest to the international proletariat. Therefore, the 

division became more acute and the pressure to overthrow the support increased. There 

were three main factors for the renewal of the International: World War I, the 

Zimmerwald Conference and the Russian Revolution. With the sewing with the support 

of the German left, Lenin, Trotsky, among others, led to the creation of the Third 

Communist International with a socialist political project instead of the old social 

democrat. The Russian Revolution can be considered a groundbreaking event in the 

history of the twentieth century. In the same vein, the German Revolution was even 

more striking for Walter Benjamin on the grounds of the geographical proximity. 

However, there was an intriguing twist of the political left with the signing of the 

Molotov-Ribbentrop Pact, which destroyed all hopes for the frankfurtian philosopher. 

The reading I made of the Theses on the philosophy of history was grounded in these 

events. As support for the comment, I used the Marxist method. Thesis by thesis, I 

developed the concepts of monad, redemption, messianic, history against the grain, in a 

highly political perspective. 
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Introdução 
 

 O trabalho aqui apresentado representa o meu interesse pelo pensamento de 

Walter Benjamin. Trata-se de uma pesquisa realizada com o foco nas Teses sobre a 

filosofia da história, uma espécie de testamento filosófico-político sobre a situação 

política mundial de 1940.  

A presente dissertação divide-se em duas partes que integram três capítulos. Na 

primeira parte, fiz um apanhado da história dos principais acontecimentos que 

considerei determinantes para a redação das Teses sobre a filosofia da história: a III 

Internacional Comunista, a Revolução Russa de 1917, a Revolução Alemã, o Nazismo e 

o Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939. Na segunda parte, desenvolvi o comentário das 

Teses sobre a filosofia da história sob um viés político. 

Nossa hipótese de trabalho parte de uma leitura política das Teses sobre a 

filosofia da história. Seu teor marcadamente político deriva do marxismo. Porém, 

estamos diante de um marxismo sui generis, com inspiração na teologia judaica, 

analogias com anjos, o princípio da monadologia de Leibniz etc. Fora os inúmeros 

momentos revolucionários que tangenciaram a redenção humana, consideramos o Pacto 

Molotov-Ribbentrop (a antítese revolucionária) como o momento culminante para a 

inspiração da construção das Teses sobre a filosofia da história. Elas se inserem como 

uma esperança para um mundo sem esperança.  

Deste modo, iniciei a narrativa da Primeira Guerra Mundial como um dos 

principais pivôs da cisão dentro da II Internacional. Esta teve como seu maior teórico o 

filósofo Eduard Bernstein, o qual defendia a inevitabilidade histórica do socialismo, o 

positivismo e a defesa do reformismo em detrimento da revolução. Estas teses seriam 

severamente criticadas pelos fundadores da III Internacional e, por sua vez, por Walter 

Benjamin nas Teses sobre a filosofia da história.  

Discorri sobre a hegemonia da social-democracia como a principal corrente 

política marxista da época e o SPD1

                                                           
1 Sozialdemokratisch Partei Deutschland (Partido Social-Democrata da Alemanha). 

 como o maior bastião partidário da Alemanha. As 

discussões dentro do SPD foram um espelho dos grandes debates que ocorriam dentro 

da esquerda mundial. A direção do partido apoiou, de forma arbitrária, a entrada da 

Alemanha na guerra. No entanto, os opositores denunciaram o oportunismo desta como 
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uma disputa imperialista e burguesa. Na linha de frente dos descontentes estiveram 

aqueles que formariam a futura Liga Spartakus: Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. 

Além disso, escrevi acerca dos principais dirigentes socialistas dos respectivos 

países europeus, dentre eles, Lenin, Zinoviev e Franz Mehring. 

O desgaste político da II Internacional se tornou gritante e a proposta de ruptura 

com a antiga instituição se mostrava inadiável. Lenin foi um dos maiores articuladores 

da renovação institucional, embora não houvesse consenso. 

A Conferência de Zimmerwald de 1915 foi um evento fundamental na 

antecipação da III Internacional. Com grande representatividade da esquerda, aquela 

reunião se dividiu em três linhas de ação: uma pela paz sem o rompimento com a II 

Internacional, outra posição de centro (Trotsky) e a que defendia a fundação da III 

Internacional (Lenin). Neste encontro, foi redigida uma carta em oposição à guerra 

burguesa e foi criada uma Comissão Socialista Internacional para tratar dos assuntos 

sobre a nova instituição. 

No mundo todo houve um alastramento de movimentos socialistas pacifistas, 

destacando-se o Naché Slovo de Trotsky. 

Nesse ínterim, eclodiu um acontecimento histórico inédito: a primeira revolução 

socialista da história – a Revolução Russa de 1917, que contradizia as profecias de 

Marx, o qual imaginou que ocorreria na Inglaterra. Para decepção dos russos, não houve 

a revolução alemã (que só aconteceria no ano seguinte), embora tenha havido grandes 

levantes de oposição à guerra e a criação de um partido dissidente, o USPD (Partido 

Social-Democrata Independente). 

A Revolução Russa teve inúmeras conseqüências no inconsciente coletivo da 

humanidade. Houve um sentimento de que uma revolução socialista era exeqüível e, 

portanto, universalizável; segundo, ela serviu como uma contraface aos horrores e ao 

nonsense da guerra e, consequentemente, foi extremamente útil na sua extinção e, em 

terceiro lugar, ela transformou a proposta de criação de uma nova Internacional numa 

tarefa urgentíssima. 

Com a assinatura dos tratados de paz, foi aberta a temporada de insurreições 

socialistas no centro-leste europeu, especialmente nos Bálcãs, Hungria, Alemanha e 

Áustria. 

Na esteira destes movimentos, eclodiu a Revolução Alemã, um dos eventos 

capitais da história do socialismo. Para a intelectualidade alemã (Walter Benjamin, 
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então, com 26 anos), foi indubitavelmente um evento político de vulto. O breve período 

de sucesso das experiências conselhistas, a explosão das vanguardas artísticas e a 

crescente eliminação das desigualdades sociais significavam um inequívoco sinal de 

salto civilizacional. O que saltava aos olhos foi o caminho que levou ao extremo oposto: 

o porquê da ascensão nazista – esta foi uma pergunta inevitável. Certamente, esta 

sucessão de altos e baixos teve influência na redação das Teses sobre a filosofia da 

história. A tese 7, que indica “nunca houve um monumento de cultura que não fosse 

também um monumento de barbárie”2

No capítulo 2 me dediquei à narrativa da formação das bases para o lançamento 

da III Internacional. A efervescência política dos conselhos operários que se espalharam 

por toda a Europa, da Holanda à Romênia, da Hungria à Itália – todos foram 

contaminados pela revolução. Na maioria destes países foram criados partidos 

socialistas nesta época, os quais serviriam de alicerce para a nova Internacional. Porém, 

as lideranças socialistas foram tomadas de um entusiasmo inebriante com a notícia de 

fundação do KPD (Partido Comunista Alemão), um dos mais expressivos partidos 

socialistas da época, depois do russo. 

 talvez seja uma chave para o entendimento de 

oxímoros como este. 

Depois, expus as maquinações políticas de bastidores que dariam luz à III 

Internacional. Elenquei seus principais articuladores: Trotsky, Lenin, Duda, Sirola, 

Rakovsky. Em meio a recuos e avanços, a criação da III Internacional foi finalmente 

oficializada no ano de 1919. O programa político, assim, definiu-se pelo ataque à 

democracia burguesa, o incentivo à ditadura do proletariado e, no âmbito econômico, a 

socialização dos meios de produção. 

Com a entrada do governo Stalin, a partir de 1924, a URSS teve que enfrentar 

três problemas prementes: a repressão ao inimigo interno, a agressão externa à Rússia e 

a política da Frente Popular. 

De modo geral, o stalinismo é lembrado como o período mais obscuro da 

história da URSS. Ele carregou a pecha de um momento de autoritarismo político, 

perseguições e expurgos. Entretanto, o que causou mais revolta e decepção por parte da 

intelectualidade de esquerda foi a assinatura do Pacto Molotov Ribbentrop.  

                                                           
2 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I – magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 
São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 225. 
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Após o VII Congresso da III Internacional (1935), foi definido o fascismo como 

o principal inimigo a ser combatido pelos comunistas. A URSS arquitetou uma política 

estratégica de combate aos fascistas através das Frentes Populares. Elas consistiram na 

aglutinação de diversos grupos de esquerda – comunistas e socialistas, burgueses 

liberais e grupos de centro na tentativa de angariar mais força para a conquista dos 

governos ao redor do mundo. Esta ação foi desenvolvida também para evitar o 

isolacionismo das investidas anteriores da esquerda que se revelaram desastrosas. 

No entanto, a comunidade internacional de esquerda não esperava o que estava 

por vir. Em 1939, a URSS assinou um Pacto de Não-Agressão com a Alemanha nazista. 

Uma atitude que renegava todos os compromissos firmados no Congresso de 1935, um 

tiro no pé. Aquilo era impensável para a militância de esquerda e constituiu uma traição 

imperdoável. Foi a “meia-noite do século”. Todas as esperanças de redenção humana 

foram excluídas. Daí, a importância deste fato político para Walter Benjamin, ele que se 

sentiu também traído, pois até meados de 1933 era um entusiasta do regime soviético – 

em parte, por influência de seu amigo Bertolt Brecht, que diferentemente apoiou o 

stalinismo até o fim. 

De 1939 passamos a 1940. Na verdade, necessitamos realizar um recuo até 

meados da década de 1910, na qual surgem as primeiras inquietações filosóficas acerca 

da teologia judaica, messianismo e história. Foi dentro deste arco cultural, político e 

histórico que cobre a década de 1920 (as primeiras especulações sobre a história com 

Origem do Drama Barroco alemão) e o ano de 1939 (o Pacto Molotov Ribbentrop) que 

surgiram os principais temas que seriam maturados nas Teses sobre a filosofia da 

História.  

Isto faz parte do capítulo 3, no qual realizei uma leitura política das Teses. Do 

ponto de vista marxista, escrevi sobre temas tais como messianismo e progresso no afã 

de trazer novos insights que poderiam iluminar estes conceitos à luz da história passada 

recente.  
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Capítulo I 

1.0 A III Internacional 

 

 A explosão da Primeira Guerra mundial foi um cataclisma na aurora do século 

XX. Em particular, para os socialistas este acontecimento foi chocante. A Internacional 

que deveria transformar o mundo para que não houvesse guerras, construir a paz, não 

possuía mais tanta influência. 

 Em nome da união nacional, os partidos socialistas, os quais deveriam ser 

pacificistas, aliaram-se à ideologia burguesa para apoiarem a guerra.  

 Inúmeros socialistas morreram no campo de batalha. Outros foram para a prisão, 

alguns foram para o exílio. Uma grande parte desiludiu-se com o socialismo. 

 Havia aqueles que defendiam a continuidade – ainda que houvesse mudanças 

mínimas – da estrutura organizativa da Internacional em virtude de que seus donos eram 

a classe operária. 

 Outra ala defendia que a construção de forças deveria ser feita dentro da “velha 

casa” e lá deveria ganhar apoio das massas. Fazia-se necessário refundá-la por dentro. 

 

1.1 A esquerda alemã 

 

 O Partido Social-Democrata Alemão (SPD) foi o partido exemplar para a 

esquerda mundial e a base das discussões que ocorriam na Internacional. É o que 

Trotsky referenda: “devemos muito à social-democracia alemã. Estivemos em sua 

escola: aprendemos com seus acertos, assim como com seus erros. Para nós não era 

apenas um dos partidos da Internacional mas o ‘partido’ tout court ”3

 O apoio pela beligerância em 1914 foi uma grande decepção para a militância. 

No entanto, a decisão não foi monolítica, houve atritos dentro do grupo. A ala contrária 

do SPD denunciou o oportunismo dos dirigentes, especialmente Karl Kautsky. Mas a 

manifestação dos descontentes foi pífia, não houve uma mobilização organizada; os 

panfletos contra a guerra foram manuscritos e foram confiscados pela direção. 

. 

 Karl Liebknecht e Franz Mehring foram símbolos da resistência à guerra. 

Aquele foi filho de um dos fundadores do partido, tinha 40 anos. Não obteve influência  

                                                           
3 MIRANDA, Orlando (org.). Leon Trotski: política. Trad. Monique Faleck. São Paulo: Ática, 1981, p. 
183. 



7 
 
na direção, pois tinha idéias heterodoxas demais aos olhos do partido. Advogado por 

formação, sempre defendeu os pobres, os imigrantes russos. Lembrado pela sua verve, 

foi um grande agitador político. 

 Seu parceiro, Mehring, foi um dos fundadores do partido. Foi um socialista 

destemido, mesmo nos momentos de recrudescimento das perseguições, historiador e 

exímio intelectual. 

 Rosa Luxemburgo, polonesa, 43 anos, que era uma das dirigentes do partido 

social-democrata polonês, o SDKPiL, foi uma das mentoras da esquerda alemã. Suas 

principais críticas se endereçavam ao conservadorismo, o quietismo político, o 

oportunismo dos dirigentes, o nacionalismo e negligência com o imperialismo alemão. 

Era jornalista, escritora, oradora impecável. Angariou grande ódio por parte dos 

socialistas alemães pela ousadia, por ser judia e mulher estrangeira, mas conquistou 

muito respeito. 

 Leo Jogiches, 40 anos, menos famoso, foi o grande companheiro de Rosa. Foi o 

principal arquiteto das ações clandestinas. 

 O casal Jogiches e Rosa Luxemburgo era um dos poucos dentro do partido 

alemão que possuía uma experiência revolucionária, de clandestinidade e prisão. Foi 

peça chave no êxito das ações na Polônia e no desenvolvimento do levante de 1905 da 

Rússia. 

 Clara Zetkin, 57 anos, foi uma das principais combatentes da esquerda alemã 

também, representante das Mulheres Socialistas. Além destes, uma centena de outros 

militantes – operários e intelectuais – não abandonaram a luta pelo socialismo. 

 Rosa Luxemburgo formou grandes quadros na escola do partido. Dentre eles, 

Paul Frölich e August Thalheimer, jornalistas, o pedreiro Heinrich Brandler, 33 anos, os 

metalúrgicos Fritz Heckert, 30 anos, Jakob Walcher, 27 anos, o sapateiro Willi 

Münzberg, 24 anos; o intelectual Paul Levi, 31 anos, advogado de Rosa. 

 

1.2 A revoada dos movimentos de massa 

 

 O grande regente do coro de oposição à guerra é Rosa Luxemburgo. 

Corajosamente enfrentou a repressão do SPD e do Estado. Mas seus militantes a 

ajudaram. Em 1915, ela escreve as Cartas a Spartakus. 
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 Na reunião do grupo de deputados, Liebknecht inicialmente se inclinou diante da 

oposição à guerra, mas terminou por votar a favor. Diante dos gritos dos metalúrgicos e 

da crítica de Rosa Luxemburgo, ele recua e dá seu voto pela não-beligerância. Com sua 

declaração firme contra a guerra e que “o inimigo está dentro do nosso país”, ele foi 

preso em 1916 e torna-se um herói mundial. 

 No mesmo ano, Rosa Luxemburgo também foi detida. Com estes atos de 

bravura, eles entram para o panteão dos heróis aos olhos dos militantes e dos soldados 

franceses. A Liga Spartakus, inicialmente Liga Internacional, continua sofrivelmente 

suas atividades clandestinas.  

 Ao Leste, os social-democratas russos não tinham nenhuma figura proeminente à 

altura de Rosa Luxemburgo que os inspirasse na luta pelo pacifismo, pois Plekhanov 

estava ao lado do czarismo. Mas eles tinham algo que os camaradas alemães não 

tinham: um partido. Àquela época, o Partido Operário Social-Democrata Russo havia 

cindido, Lenin e os bolcheviques conservaram a maioria. 

 Os russos não eram tão conhecidos pelos outros partidos da Internacional e não 

eram bem-vindos nos congressos. Eram considerados demasiado radicais. 

Indubitavelmente, eles eram revolucionários experientes, que tinham conhecimento da 

atividade clandestina, prisão, trabalhos forçados e o exílio e conhecidos pela 

solidariedade e ajuda internacionais. 

 Lenin, 44 anos, ainda não era o líder assombroso da esquerda internacional. 

Tinha fundado a Iskra, jornal de expressão nos meios russos, que dava voz aos 

operários social-democratas e revolucionários profissionais. Um líder que conheceu a 

Polônia, Alemanha, Suíça e França. Era um orador excelente e um grande polemista.  

 Zinoviev (Radomylsky), tenente de 31 anos, foi seu grande parceiro e grande 

orador. 

 Chliapnikov enviou um dirigente socialista sueco, Gustav Möller, a Petrogrado 

disfarçado de empresário. O próprio passou uma temporada em Londres para falsificar 

documentos e conseguir dinheiro para suas atividades. Depois retorna à Rússia para 

criar uma rota para o norte e um birô do partido na capital. Nessa passagem, recebeu 

apoio de militantes finlandeses. Com o auxílio do escritor Górky, ele criou o birô do CC 

conforme Lenin pedira. 

 Nos bastidores do partido, aliás, fora do Partido Bolchevique, mas já mais 

próximo depois da ruptura em 1906 estava uma das estrelas mais reluzentes, Trotsky 
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(Lev Davidovitch Bronstein), 33 anos, que foi presidente de um soviete no estopim de 

1905. Foi notória sua defesa durante os expurgos posteriores do czar. Jornalista por 

formação, ganhou visibilidade em todos partidos socialistas europeus da época. Em 

1914, estabelece-se em Paris, onde edita um jornal internacionalista legal. Em 1916, foi 

expulso pela polícia. Foi preso também na Espanha, mudou-se para os EUA e associou-

se ao partido socialista de lá. 

 No EUA, encontrou-se com Bukharin, com o qual teve divergências a respeito 

da criação de novas instituições. Mas explodiu a revolução russa. Trotsky conseguiu 

retornar à Rússia. Antigo líder da “organização interbairros”, juntou-se a Lenin e ao 

Partido Bolchevique na mobilização dos revoltosos. 

 

1.3 Breviário de um mártir 

 

 Rakovsky, um militante búlgaro de 41 anos, destacou-se nos meios socialistas do 

período. Nacionalizou-se romeno, tornou-se chefe do partido socialista, militou na 

França, Rússia, Alemanha e Suíça. Foi dono de uma fortuna monumental, a qual 

possibilitou financiar suas atividades socialistas. Financiou o partido romeno, o jornal 

francês de Trotsky e o Iskra. Por fazer parte de um país neutro, teve facilidade de 

comunicação e locomoção nos territórios. Angariou grande prestígio social entre os 

socialistas, assim como foi alvo de grandes difamações, falsamente acusado de agente 

da Áustria, Alemanha, entre outros. 

 Membro antigo do Birô Socialista Internacional da II Internacional4

 Com esta mudança de perspectiva histórica – o apoio da II Internacional à 

guerra, os milhões de socialistas se situavam em uma posição delicada. Ainda que 

, foi grande 

incentivador dos partidos social-democratas dos Bálcãs. Com o episódio dos 

marinheiros do Potemkin (do qual foi protetor), ficou ainda mais famoso. Ajudou a 

formar opinião pela não-beligerância no partido romeno e outros partidos dos Bálcãs. 

Foi um dos mais notáveis organizadores da oposição à guerra e do movimento 

“zimmerwaldiano”, com a costura do apoio entre Lenin, Trotsky e Paul Levi. Por esta 

atuação, foi preso pela polícia romena e definitivamente tornou-se uma liderança ímpar 

de fama mundial. 

                                                           
4 A Associação Internacional dos Trabalhadores, constituída por diversas organizações operárias, foi 
criada em 1864 sob a liderança de Karl Marx. Em 1889, foi fundada a Segunda Internacional Comunista, 
a qual possuía um viés social-democrata. 
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decepcionados com a decisão com relação à guerra, realizar mudanças no seio da 

instituição não era uma tarefa trivial. 

 A II Internacional estava definitivamente obsoleta para estes líderes que 

apresentamos anteriormente. Eles compartilhavam a certeza de que algum tipo de 

reforma deveria ser feita. Entretanto, não havia consenso sobre o que exatamente 

deveria ser feito: se deveriam criar uma nova instituição, qual perfil, se a II 

Internacional deveria ser somente reformada. Os grandes articuladores desta tendência 

eram Trotsky, Rakovsky, Rosa Luxemburgo e Lenin. Este teceu os seguintes 

comentários: 

 
Para eles [operários], a falência da Internacional é o abandono 

revoltante pela maioria dos partidos social-democratas de suas 

convicções, das declarações mais solenes feitas nos discursos aos 

congressos internacionais de Stuttgart e de Bâle, nas resoluções desses 

congressos5

   

. 

 Portanto, Lenin foi um dos primeiros a manifestar-se publicamente por meio de 

um projeto. A opção pelo endosso dos líderes socialistas frente àquela guerra 

“imperialista” e “burguesa” foi uma heresia imperdoável. A maior parcela de culpa 

estava na social-democracia alemã, que à época representava a parte majoritária da 

Internacional. 

 O ano de 1914 demarca uma linha nítida de concepção política, de um lado 

estavam aqueles que defendiam uma linha pacífica e aqueles que defendiam uma atitude 

enérgica. Lenin não titubeou diante da necessidade de uma ação revolucionária. 

 

1.4 Os coadjuvantes 

 

 O grupo criado em torno de Rosa Luxemburgo teve apoio ilimitado de Lenin. 

Eles compartilhavam a idéia de que deveria haver uma mudança institucional. Mas Rosa 

propunha uma visão alternativa. A consciência de classe é o motor da história, segundo 

ela. Contra a instrumentalização da guerra imperialista em guerra civil, a vontade 

consciente das grandes massas na ação deveria ser instigada. 

                                                           
5 LENIN, Vladmir Ilitch. A falência da II Internacional. Trad. Armando Boito Júnior; Maria Luiza 
Gonçalves. São Paulo: Kairós, 1979, p. 21.   
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 Karl Liebknecht assumiu uma posição um tanto dúbia porque ao mesmo tempo 

em que fazia menção sobre guerra civil (Lenin), afirmava que uma nova Internacional 

seria erguida por milhões de pessoas – como pensava Rosa. 

 Na mesma época, Trotsky emitiu sua opinião a respeito através de um opúsculo 

sobre a Guerra e a Internacional. Ele reconhece o trabalho impagável de formação 

política efetuado pela antiga Instituição, mas determina que uma nova deveria ser criada 

urgentemente. Um confronto de classes seria inexorável. 

 Rakovsky que inicialmente permanecia numa posição esquiva foi conduzido por 

Trotsky a uma perspectiva mais antinacionalista. Posteriormente, reivindicaria apoio 

total à fundação de um novo “abrigo”. 

 Aquelas figuras de menor expressão, mas numerosas, foram forçadas a lutar no 

front: os responsáveis pela distribuição de panfletos, difusão de textos etc.  

 Nas ruas houve grandes manifestações contra a guerra, as quais foram 

severamente reprimidas. Particularmente, na Rússia, houve uma série de protestos 

contra a guerra, greve de operários, protestos de soldados. 

 

1.5. As ligações internacionais 

 

 Com a efervescência política das manifestações que se alastraram por toda 

Europa, os fios de ligações internacionais foram gradualmente tecidos. Sejam socialistas 

de tendência pacifista ou revolucionária, todos se interligaram na busca do 

fortalecimento dos operários.  

 Até mesmo sobre a finalidade da luta não houve consenso. Enquanto Lenin 

reivindicava a posição de “derrotismo revolucionário”, Trotsky e Rosa se opunham. 

 Deste modo, os bolcheviques não conseguiram apoio além de grupos 

minoritários dos social-democratas holandeses encabeçados por Pannekoek e Herman 

Gorter, os militantes de Bremen e os berlinenses.  

 Na ponta de lança socialista de combate à guerra estava Rakovsky, o qual estava 

na situação privilegiada de membro do Birô Socialista Internacional. Fruto de seus 

esforços foi a definição pela recusa da guerra do Partido Socialista sérvio, a recusa dos 

romenos e a luta dos pacifistas franceses. Nesse entretempo, o eminente romeno ensaiou 

apoios ao Partido Socialista Italiano e à Suíça. 
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 Com o reforço da federação balcânica (socialistas da Sérvia, Grécia, Romênia e 

Bulgária), Rakovsky arrematou a declaração pelo fim da guerra e pela fidelidade às 

intenções da Internacional. 

 

1.6. Fim de partida6

 

 

 O ano de 1915 também foi um desses acontecimentos nevrálgicos na formatação 

de uma nova organização socialista. Neste ano, houve a conferência socialista 

internacional de Zimmerwald, Suíça. A convocação do Partido Socialista suíço foi 

contra a via pacífica, pela luta proletária. Com exceção da Liga Spartakus, estavam 

presentes 36 delegados de 19 países. 

 Três linhas de ação foram estabelecidas. Uma de centro, liderada por Trotsky e 

Rakovsky; uma segunda ala que reivindicava a III Internacional, chefiada por Lenin e 

uma que defendia a paz geral sem rompimento com a II Internacional. 

 Um manifesto foi redigido por Trotsky, o qual sustentava a oposição à guerra 

por razões classistas e no enfrentamento de toda união sagrada como mera ideologia.  

 Uma Comissão Socialista Internacional foi criada. À esquerda do movimento, 

Lenin se aliou a Pannekoek e Radek para lutarem na fundação de uma nova 

Internacional. 

 Ao redor do globo pipocaram movimentos de grupos socialistas antiguerra. O La 

Vie Ouvrière francês juntou-se ao Naché Slovo de Trotsky, textos deste foram 

traduzidos na Inglaterra assim como na Alemanha. Na Suécia, foi instalada uma base de 

apoio para os socialistas russos. No outro extremo foi criado um grupo socialista no 

EUA ligado ao Partido Socialista americano. A Inglaterra teve John Maclean como um 

dos instigadores socialistas contra a guerra. Na Irlanda houve também insurreições 

socialistas. 

 

1.7. Pausa para um terremoto 

 

 Com a Revolução Russa de 1917, todas as peças do xadrez político sobre a 

guerra mudaram radicalmente. Os socialistas ansiavam por dois episódios que foram 
                                                           
6 Famosa peça de 1957 do autor irlandês Samuel Beckett sobre Hamm e Clov, que encontram-se em um 
abrigo sem alimentos e remédios. Desta forma, tive a intenção de fazer uma analogia com o fim da II 
Internacional. 
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antecipados: uma crise nas organizações social-democratas antigas e um levante 

operário de manifestações. Isto ocorreu, mas não como projetavam as expectativas dos 

dirigentes revoltosos. Não aconteceu uma revolução alemã. A correlação de forças das 

classes muda drasticamente com a visão de uma realidade socialista palpável. 

 As ações repressoras da social-democracia alemã contra as forças resistentes 

ensejaram a criação de uma nova organização que aglutinou revolucionários e 

centristas. A expulsão de deputados que se opunham à determinação geral do partido e o 

confisco de um jornal esquerdista foi a gota d’água para a detonação deste movimento. 

Daí, a criação do USPD (Partido Social-Democrata Independente). Junta-se a este o 

grupo Spartakus. 

 Inicialmente, não há uma razão evidente para a entrada do grupo espartaquista 

no USPD. O que acreditavam eles é que isto se devia ao fato deles possuírem uma 

concepção particular de revolução e que as massas espontaneamente criariam 

organizações que as representassem. 

 A Revolução Russa deixou marcas indeléveis nos povos do Ocidente. Embora 

boa parte da imprensa e governantes do mundo os tenha hostilizado, a maioria dos 

operários do mundo se regozijou com notícia tão alvissareira. Ela fez soar ecos na Itália 

e nos camponeses espanhóis que tentaram tomar de assalto as terras dos latifundiários. 

 A entrada da Rússia em uma nova ordem arrepiou os cabelos dos mais altos 

chefes políticos europeus temerosos de uma infestação de novos protestos políticos. O 

que eles temiam principalmente era uma escalada de movimentos pacifistas. 

 A Alemanha estourou em greves de abastecimento em troca da libertação de 

chefes operários, assembléias gerais, trabalhadores reivindicaram a libertação de 

Liebknecht, um conselho operário foi eleito. No dia 1º de maio de 1917, soldados 

romenos conseguiram a libertação de Rakovsky. Na França, a greve das costureiras 

contra a guerra teve um efeito-dominó entre os outros grupos. Posteriormente, foi a vez 

dos soldados franceses se insubordinarem e pararem a ofensiva com gritos de “Viva a 

revolução”.  

 Analogamente, os soldados alemães constituem frentes de paz, liderados por 

Max Reichpietsch. O movimento foi impiedosamente reprimido.  

 Nesta mesma época se espalharam movimentos de paralisação da guerra, 

soldados canadenses, escoceses, gregos e italianos se insubordinaram. Houve deserções 

de croatas e tchecos.  
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 Na Itália, enviados russos foram recebidos calorosamente por uma grande 

população de revoltosos, aconteceu uma série de protestos contra a falta de comida e 

operários turineses se insurgiram. Na Espanha, houve um movimento similar com uma 

greve geral de operários e reivindicações de uma república democrática, o que foi 

prontamente sufocado pelas autoridades. 

 

1.8 Rumo à Estação Finlândia 

 

 Depois de chegar à Rússia, mesmo envolto com as questões da preparação das 

políticas para a revolução, Lenin não apaga do horizonte os problemas candentes da 

fundação da III Internacional. Em contato com Karl Radek, ele tenta transmitir as 

primeiras notícias da Revolução para os alemães e tenta obter informações a respeito da 

situação alemã.  A eles se junta Rakovsky. 

 É nas Teses de Abril que Lenin fará uma exposição “sobre as tarefas do 

proletariado revolucionário”7

 Na primeira tese, o socialista russo descartou qualquer atitude defensiva, exceto 

sob as seguintes condições: passagem do poder para as mãos do proletariado e dos 

setores pobres do campesinato que a ele aderem; renúncia a todas as anexações e 

ruptura completa com todos os interesses do capital. 

. 

 Na segunda tese, Lenin expôs de forma sumária a excepcionalidade da situação 

russa, a qual se encontrava na segunda fase da revolução - passagem do poder aos 

trabalhadores.  

 No terceiro ponto, ele foi categórico ao incentivar a não adesão ao governo 

provisório e à recusa absoluta às suas promessas. 

 A quarta tese se referiu à observação da inferioridade numérica dos deputados 

operários de sua ala política. Além disso, foi enfático na defesa da importância dos 

sovietes como instrumento de organização política dos trabalhadores. 

 Na quinta tese, Lenin demonstrou as razões pelas quais deveriam optar pela 

república dos sovietes em detrimento de uma república parlamentar. 

 Em sexto lugar, Lenin tentou salvaguardar os sovietes dos deputados 

camponeses e afirmou a necessidade de confisco das terras do país. 

                                                           
7 LENIN apud ZIZEK, Slavoj. Às portas da revolução – escritos de Lenin de 1917. Trad. Daniela 
Jinkings. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 63.  
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 De forma lacônica, defendeu a fusão dos bancos em um banco nacional único. 

 O oitavo ponto, curiosamente, salientou a necessidade de engajamento na fase 

preparatória do socialismo, o controle da produção e da distribuição dos produtos. 

 Na nona tese, ele definiu três ações: convocação de uma assembléia do partido, 

modificação do programa do partido e mudança da denominação do partido. 

 Ao final, ele reforçou a imperiosidade de renovação da Internacional com uma 

plataforma revolucionária em oposição aos “socialchauvinistas” e os centristas.   

 Através de dois jornais, eles conseguiram informar a Europa sobre os primeiros 

grandes passos da revolução russa. 

 Aqueles que marcharam em nome da paz e do socialismo internacional em 1914 

sentiram a revolução russa como o descortinar de um novo tempo e como um evento 

efetivamente ímpar. Rosa Luxemburg o chamou de “elixir da vida”, Clara Zetkin 

chamou de “evento exaltante”. Não obstante tenha criticado alguns aspectos da 

revolução russa, a espartaquista-mor não escondeu seu entusiasmo: “Nesse sentido, 

Lenin, Trotsky e seus amigos foram os primeiros a dar o exemplo ao proletariado 

mundial e até agora continuam sendo os únicos que, como Hutten8, podem exclamar: eu 

ousei!”9

 

. 

1.9 Ponto de partida 

 

 Em 1918, inicia-se a fase de paz entre os povos que estavam envolvidos na 

Guerra. Porém, este seria um momento de exposição das fragmentações geopolíticas e 

do acerto de contas da guerra. Em particular, o império austro-húngaro dá sinais 

incorrigíveis de falecimento. 

 Na França houve um episódio sintomático. Um serralheiro que chefiava a CGT 

foi preso subitamente na volta para casa sob a acusação de ter intenções subversivas. 

Mas uma greve geral na região forçou a sua libertação. Este levante seria 

perspicazmente instrumentalizado pelo líder para levar à uma revolução e encerramento 

da guerra. 

 Houve uma guerra civil na Finlândia. O governo russo dissolveu o parlamento e 

exercia influência através do presidente do Senado. Em troca do reconhecimento do 

                                                           
8 Ulrich Von Hutten (1488-1523) foi um dos líderes da Reforma Protestante. 
9 LOUREIRO, Isabel. Rosa Luxemburgo - textos escolhidos. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 118.  
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governo soviético, as tropas russas se retiraram do país. Os social-democratas 

finlandeses se sublevaram. Deste modo, ocorreu uma guerra civil, na qual se 

digladiaram as forças armadas do governo revolucionário, os guardas brancos do 

general czarista e os guardas vermelhos. 

 Na esteira da explosão de movimentos de libertação nacionais, diversos povos 

dos Bálcãs se revoltam e o império austro-húngaro se fragmenta. Alguns deles 

aproveitam o ensejo soviético e identificam a independência com a bandeira socialista. 

 

2.0 A orquestração da paz  

 

 De certa forma, um dos fatores que precipitou a revolução russa foi a guerra, a 

qual havia agravado a situação de penúria e instabilidade política do país. Os 

trabalhadores e soldados russos reclamavam sua finalização. A aspiração deles 

espelhava, assim, um clamor difuso dos trabalhadores do mundo. Lenin fez uma 

declaração categórica sobre uma proposta inadiável de paz:  

 
O governo operário e camponês, criado pela revolução de 24 e 25 de 
outubro, e que se apóia nos Sovietes de deputados operários, soldados 
e camponeses, deve iniciar imediatas negociações de paz [...] uma paz 
imediata, sem anexação (isto é, sem confisco de territórios 
estrangeiros, sem anexação forçada de nacionalidades estrangeiras) e 
sem indenizações10

 
. 

 Não houve resposta diante deste pronunciamento. Lenin faz uma nova tentativa 

com uma nota enviada ao comandante-em-chefe dos exércitos russos, Dukhonin, 

convocando-o para negociações sobre um armistício em todos os fronts e negociação de 

paz. 

 O mesmo conteúdo foi preservado e enviado a todos países em guerra. No 

entanto, o general não reconhecia o governo e, portanto, não poderia realizar todas 

tarefas propostas. O governo, então, o depôs e substituiu-o por Krylenko. 

                                                           
10 Second All-Russia Congress of Soviets of Workers and Soldiers Deputies. October 26th, 1917. 
Disponível em http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/25-26/26b.htm. Acesso em 20 
junho. 2011. The workers’ and peasants government, created by the Revolution of October 24-25 and 
basing itself on the Soviet of Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies, calls upon all the belligerent 
peoples and their government to start immediate negotiations for a just, democratic peace (…) by such a 
peace the government means an immediate peace without annexations (i. e., without the seizure of foreign 
lands, without the forcible incorporation of foreign nations) and without indemnities. 
    

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/25-26/26b.htm�
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 Felizmente, o governo alemão se dispôs a negociar um armistício. Para o dia 2 

de dezembro foi marcada uma reunião com os Aliados em Brest-Litovsk. A nova ordem 

do general Krylenko determinava o cessar-fogo em todos os fronts. Os Aliados não 

compareceram à reunião, mas a luta pela paz deveria acontecer em Brest-Litovski e na 

Europa. 

 Os russos estavam sós diante dos países centrais nos primeiros acordos 

ensaiados em Brest-Litovsk. A delegação soviética, chefiada por Ioffe, contava com 

Kamenev, Karakhane, Sokolnikov, Bitsenko, um oficial, um camponês, um operário e 

oito especialistas. Os russos conseguiram uma trégua com os alemães até o dia 17 de 

dezembro de 1917. Mesmo que os aliados não comparecessem, uma paz em separado 

deveria ser assinada a fim de trazer os soldados russos de volta para casa. 

 Foi diminuída a transferência de soldados alemães para o oeste por um certo 

tempo. Gradativamente, os acordos de paz foram realizados com os alemães. 

 Trotsky foi o articulador da paz da delegação russa como ministro das Relações 

Exteriores, Petrov como auxiliar. Trotsky não teve escrúpulos ao demonstrar que mais 

do que atingir a paz ele buscava a divulgação do ideário socialista entre os países em 

negociação. 

 Trotsky havia expressado certa vez sua admiração pela inteligência de Radek a 

Sadoul e havia encarregado aquele de administrar a propaganda aos soldados alemães e 

austro-húngaros. Radek elaborou um jornal em alemão chamado Der Fackel, o qual foi 

distribuído entre os militares alemães.  

 Estas primeiras observações demonstram o caminho tortuoso que levaria à paz. 

Na verdade, “os negociadores tinham consciência de representar, bem mais do que 

Estados em guerra – naquela época, a palavra ‘Estado’ aplicada à jovem República dos 

Sovietes fazia sorrir os diplomatas de todos os países -, mundos incompatíveis. Era 

difícil aos negociadores encontrar uma linguagem comum”11

 Todavia, a delegação russa em Brest-Litovski consegue ganhar pequenos pontos 

na grande batalha pela disputa entre os países oponentes. Assim, o governo alemão, 

representado pelo general Hoffman, toma uma atitude mais agressiva e impõe uma 

proposta de anexação de territórios, que abarcava parte considerável das riquezas russas. 

.  

                                                           
11 SERGE, Victor. O ano I da Revolução Russa. Trad. de Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: 
Boitempo, 2007, p. 194. 
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 Os soviéticos encontravam-se em uma situação delicadíssima. Os soldados 

deserdavam e não havia mais exército. O governo soviético seria forçado a ceder às 

imposições dos alemães. Por outro lado, os comunistas aliados de Bukharin afirmavam 

que a assinatura daquela proposta selaria o fim da possibilidade da revolução alemã. 

Além disso, isto significaria uma traição com o proletariado internacional. Em síntese, o 

governo soviético não dispunha mais de um exército, mas poderia servir-se de ações 

terroristas, ações dos partisans, que poderia fortalecer uma resistência popular armada. 

Trotsky, por sua vez, pensou em uma solução inusitada de não assinar o tratado, 

tampouco continuar com a guerra. 

 Com a adesão à proposta trotskista, os alemães reiniciam os combates e impõem 

exigências ainda mais escorchantes. Finalmente, o tratado de paz foi assinado. 

 

2.1 Interlúdio revoltoso 

 

 Em Budapeste, houve uma greve no ano de 1918, liderada por Antal Mosolygó e 

Sándor Öszterreicher. Eles haviam se aliado com o Círculo Galileu, um grupo de 

estudantes socialistas. 

 A greve teve início nas fábricas de munição e depois generaliza-se por toda 

classe operária. Depois, juntam-se os operários alemães. Os estudantes de Viena e 

Budapeste se autodenominaram líderes do movimento. Além destes, houve os 

delegados revolucionários de Berlim e os espartaquistas. 

 Definitivamente, este levante acelerou o fim da guerra e auxiliou no êxito da 

revolução por vir. Entretanto, o movimento foi reprimido e vários operários foram 

condenados e presos. 

 A paz foi engolida com um gosto amargo. Mesmo a explosão do suporte dos 

levantes operários nos países centrais foi insuficiente para barrar o estrangulamento 

alemão do tratado Brest-Litovski. 

 Em seguida, os alemães foram vitoriosos na ocupação de posições estratégicas, 

regiões produtivas e riquíssimas. O rolo compressor alemão derrubou todos os governos 

oponentes que estavam no caminho através da substituição por marionetes que os 

favorecessem. À primeira vista, o sonho da revolução alemã tinha sido temporariamente 

abortado. 



19 
 
 Os russos foram forçados a retirar as tropas da Finlândia. Grande parte dos 

dirigentes revolucionários conseguiu exílio na Rússia, mas o governo socialista 

finlandês não conseguiu retirar a população operária a tempo. Cerca 15 mil pessoas 

foram perseguidas, torturadas ou mortas. 

 O que parecia ser o triunfo da revolução na Romênia acaba por ser um grande 

fiasco. Os russos se retiram e os alemães ocupam a região. Rakovsky, uma das estrelas 

da constelação socialista, foi condenado à morte. 

 Nesse entretempo, o Partido Bolchevique (antigo social-democrata, agora 

comunista) atravessaria uma crise grave. Eles se recusaram a doar vastas regiões. Os 

comunistas de esquerda criam uma força independente, fazem o próprio jornal, 

negociam independentemente. O Partido estava totalmente fragmentado. 

 Isto representou um grande revés moral também. O movimento socialista entrou 

em refluxo, a Alemanha assistiu ao esmagamento dos grevistas, houve o avanço das 

tropas alemãs e o butim do território soviético.  

 Na Alemanha, os social-democratas estavam em evidência e os espartaquistas 

(aliados dos bolcheviques) estavam sem prestígio. 

 Quanto à questão diplomática, a Rússia preocupada em preservar John Maclean 

o nomeia cônsul da Rússia em Glasglow. Após 1918, ela passa a ter o direito de ter 

representações em diversos países no exterior. Mas duas representações foram 

incontestavelmente relevantes no fortalecimento da corrente socialista: Berna e Berlim.  

 Ioffe foi designado embaixador em Berlim. Foi um dos mais brilhantes quadros 

soviéticos, militante experiente, que participou das negociações em Brest-Litovsk. 

Fluente em alemão, possuía diversos contatos na Alemanha. A sua primeira recepção foi 

sintomática, somente socialistas, intelectuais e revolucionários foram convidados.  

 Ioffe foi uma figura central no suporte aos revolucionários alemães. Ajudou 

Emil Barth, presidente dos Delegados Revolucionários com milhares de marcos e doou 

dez milhões de rublos a Oskar Cohn, membro do USPD. Além disso, custeou 6 jornais 

deste.  

 Para a missão em Berna, foram pinçados especialmente os membros mais bem 

preparados. Como seus representantes foram Ivan Zalkind, antigo assistente de Trotsky, 

organizador, o operário Jan Berzin, diplomata, conselheiro Chklovsky, Bronski, 

Balabanova como secretária e Olga Benario. 
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2.2 O caso EUA 

 

 A entrada dos EUA na guerra transformou a configuração políticas dos países 

em disputa. No momento em que eles entravam, a URSS saía. Houve diversos motivos 

para sua entrada: o fomento da indústria bélica nacional, economias para colonizar e a 

destruição do socialismo soviético.  

 Em nome da segurança nacional, as diversas manifestações socialistas no 

próprio EUA foram eliminadas. Houve a suspensão da circulação de jornais de 

esquerda, ataques contra a sede do Partido Socialista, deportação de grevistas do 

Arizona, introdução de “informantes” para furarem greves e boicote de reuniões. Joe 

Hill e Frank Little, líderes socialistas, foram violentamente reprimidos.  

 O sindicato mais expressivo da classe trabalhadora, o Industrial Workers of the 

World, foi impedido de exercer suas atividades corriqueiras. A maioria de seus 

membros foi processada e seu chefe foi forçado a exilar-se.  

 O presidente Wilson, logo, fez um pronunciamento, no qual enumerou os 

objetivos da guerra, que por sua vez se subordinavam ao grande objetivo de paz 

democrática. 

 A entrada dos EUA foi o contrapeso à política soviética. Assim, os outros países 

puderam fortalecer as medidas protetoras contra a difusão do socialismo. 

 Em virtude do recrudescimento das políticas anti-socialistas nos países 

democráticos ocidentais que participavam da guerra a URSS ficou acuada. Em face do 

isolamento político e econômico soviético, foi decretado o comunismo de guerra, um 

regime de contenção de despesas e de engajamento absoluto no custeio do Exército 

Vermelho na guerra. 

 Deste modo, a URSS se insere em uma política de extermínio do inimigo 

interno. Foi criada a Comissão Extraordinária para Combater a Contra-Revolução e a 

Sabotagem – a força da Tcheka. Os russos decidem combater os tchecos, os ingleses e o 

terrorista Savinkov. Qualquer vestígio do poder burguês deveria ser apagado, a família 

do czar foi defenestrada. O que Trotsky dá sua sustentação:  

 

Uma classe revolucionária que conquistou o poder com armas 
certamente irá suprimir, de rifle, todas tentativas de retirada do poder 
de suas mãos. Onde houver um exército inimigo, ela irá opor o seu 
próprio exército. Se houver uma conspiração armada, tentativa de 
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assassinato ou insurreição, irá lançar nas cabeças dos inimigos uma 
“pena” impiedosa.12

 
 

 Antes da revolução, os bolcheviques vislumbraram a construção de um regime 

socialista democrático. No entanto, aquilo que deveria ser uma política temporária de 

governo tornou-se uma política de Estado e a perseguição política irradiou-se por todos 

os poros da administração. 

 Após a assinatura do tratado Brest-Litovsk, os Aliados se posicionaram na 

Rússia a fim de combater o avanço do Exército alemão. Fundou-se a Legião 

Tchecoslovaca que tinha um objetivo a princípio de combater as potências centrais, o 

que facilitou posteriormente as intenções restauradoras do czar. 

 O caminho foi, então, pavimentado para uma ofensiva de fachada legalista, 

coordenada pelo almirante Koltchak. Portanto, os Aliados deram todo apoio logístico de  

guerra, com armas e uniformes aos exércitos brancos. 

 A URSS estava agonizante, na segunda metade do ano de 1918. Trotsky ainda 

conseguira salvaguardar algumas regiões importantes. A eliminação do exército não 

seria uma garantia de sobrevida para os russos. Os Aliados aumentam a ofensiva para 

derrubada do regime soviético com um projeto de envio de um enorme contingente de 

combatentes, tanques e aviões.   

 A sobrevivência da revolução russa estava nas mãos agora de outros países. O 

apoio de uma Internacional tornou-se crucial. 

 Neste período do pós-guerra, os russos se dispuseram a internacionalizar o 

socialismo. Kamenev e Zalkind ficaram responsáveis por fazer contatos no Ocidente. 

Particularmente, na Inglaterra as investidas foram pífias. Na França, Kamenev foi 

impedido de entrar pelo governo.  

 Os socialistas russos tinham uma vocação internacionalista. Com o apoio dos 

prisioneiros de guerra - a maioria dos quais tentados a acabar com a guerra e alguns 

interessados em fazer revolução – os soviéticos não tinham do que se queixar neste 

aspecto.  

                                                           
12 TROTSKY, Leon. Terrorism and communism. Trans. Henry Noel Brailsford. New York: Verso, 2007, 
p. 75. “A revolutionary class which has conquered power with arms in its hands is bound to, and will, 
suppress, rifle in hand, all attempts to tear the power out of its hands. Where it has against it a hostile 
army, it will oppose to it its own army. Where it is confronted with armed conspiracy, attempt at murder, 
or rising, it will hurl at the heads of its enemies an unsparing penalty.” 
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 Os prisioneiros de guerra foram efetivamente membros da futura Internacional. 

O responsável por este aliciamento foi Karl Radek, comissário das Relações Exteriores. 

As bases da Internacional Comunista estavam fundadas. 

 

2.3 O grupo húngaro 

 

 Bela Kun foi um homem de vanguarda do movimento comunista húngaro. Ele 

ingressou precocemente aos 16 anos na militância como jornalista na imprensa social-

democrata e empregado operário. Era um escritor ímpar e grande orador. Participou das 

frentes de batalhas em 1914 e foi preso em 1916. Ele retornou ao Partido Bolchevique 

em maio. Com a chancela de Radek, ele liderou a ação de grupos comunistas 

prisioneiros.  

  Outro membro de destaque foi Tibor Szamuely, jornalista, militante. Aliou-se 

aos bolcheviques nas organizações operárias e notabilizou-se pelo conhecimento das 

questões militares. 

 Kun e seus companheiros húngaros fundaram a seção húngara do Partido 

Bolchevique com o intuito de difusão do programa socialista na Hungria. Ao lado de 

Bukharin fizeram parte da linha de frente dos comunistas de esquerda que se opuseram 

ao tratado Brest-Litovsk. 

 Devido à perspicácia política dos militantes húngaros, Bela Kun foi alçado ao 

posto de presidente da Federação dos Bolcheviques das Seções Estrangeiras. Isto 

porque foram formados vários militantes húngaros na escola de agitação e propaganda 

em Moscou e foi criado o jornal Szocialist Forradalon (Federação Socialista). Como 

recompensa ele foi enviado à Berna e depois delegado no primeiro congresso dos 

conselhos operários em Berlim. 

 Finalmente, ocorreu a revolução húngara em 1918 com a ação de 200 

comunistas húngaros liderados por Bela Kun. 

 Os alemães foram um dos principais atores estrangeiros no desenvolvimento do 

socialismo na Rússia. Eles tinham o privilégio de ocupação de uma região limítrofe, o 

rio Volga. O presidente da seção alemã era Karl Toman. Emparelhados com os 

húngaros foram alunos da escola de Omsk também. Feriu-se no campo de batalha em 

1916. Familiarizou-se com a língua russa. Como trabalhador-forçado em uma mina, 

tornou-se líder de uma revolta trabalhadora, destituiu o diretor da localidade e 
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organizou-se com os demais prisioneiros. Enfim, colaborou na publicação do jornal dos 

soldados Völkerfriede. 

 Em reconhecimento ao trabalho impecável no comunismo russo, a Reuter foi 

confiada a direção do comissariado dos alemães no Volga, ou seja, da comuna operária 

dos alemães. Chefe de um Estado quase irrisório realizou junto com Rudolf Rothkegel, 

Hermann Osterloh e Joseph Böhm um trabalho homérico de formação política dos 

trabalhadores.  

 A revolução alemã acabou por acontecer no ano de 1918. Radek, Reuter, Felix 

Wolf, Ioffe e Rakovsky foram enviados da delegação russa. As tropas alemãs 

conseguiram prender uma parte da delegação, mas Wolf, Reuter e Radek fizeram um 

desvio por Berlim. 

 

2.4 Grupos marginais 

 

 Uma falsa história apresentou o marechal Tito como membro do Exército 

Vermelho e fundador do partido comunista iugoslavo na Rússia. No entanto, o croata 

Josip Broz, na verdade, foi prisioneiro de guerra na Rússia, tomou contato com os 

bolcheviques e fez leituras políticas. Participou da Guarda Vermelha Internacional em 

Omsk com ex-prisioneiros. Casou-se com uma russa, viveu com os quirguizes e 

retornou ao país natal. 

 Os croatas, sérvios e eslovenos aproveitaram o ensejo para formarem seus 

próprios grupos comunistas. Os comunistas iugoslavos se reuniram em uma liga (depois 

partido comunista), instigados por Ilya Milkic. 

 Na Rússia, havia por volta de 200 mil militares da Tchecoslováquia como 

prisioneiros de guerra. Dois grupos de sindicalistas e socialistas tchecos decidiram por 

se reunir em Moscou para formação do PC tcheco-eslovaco. Dentre os participantes do 

grupo se destacaram Arno Hais, Jaroslav Handlir, Bretislav Húla e Cenek Hruska. 

 Ignoram-se as razões pelas quais os tchecos foram autorizados a formarem seu 

partido com um número ínfimo de militantes e em um tempo exíguo. Somente na 

Tchecoslovárquia haveria a oportunidade de uma refundação do partido da forma mais 

adequada. 

 O grupo comunista francês despontou no cenário russo. Philips Price, um 

jornalista britânico, também estava incluído. Seus participantes tinham uma origem 
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demasiado heteróclita: oficiais da reserva, o advogado Jacques Sadoul, o professor 

Pierre Pascal, o jornalista René Marchand, o ferroviário Robert Petit, membros militares 

e diplomáticos etc. Três integrantes foram especialmente importantes durante a guerra 

civil russa na produção dos tanques, um mecânico, um engenheiro e um ex-diretor da 

Renault. 

 Stojan Djorov fez um périplo pelo país a fim de recrutar parceiros para as 

brigadas búlgaras, que engrossaram o Exército Vermelho.  

  

 

2.5 A Revolução Alemã 
 

 Dedicaremos um espaço especial a este que foi considerado um dos “poucos 

períodos históricos do século XX que suscitaram tanto interesse por parte dos 

estudiosos”13

 No entanto, o que se evidencia ao apreciarmos este momento com uma visão 

mais acurada é que as enormes discrepâncias políticas dentro da esquerda conduziram 

ao seu próprio suicídio político, que por sua vez ocasionou a morte de Rosa Luxemburg 

e Karl Liebknecht, a guerra civil e, consequentemente, a vitória dos nazistas. 

.  

 O objetivo que nos motiva a debruçar-se sobre este assunto é uma forma de 

recuperar as esperanças do passado, a análise dos conselhos operários que são o tesouro 

perdido da tradição revolucionária.  

 Havia uma disputa, na Alemanha do século XIX, entre um projeto militarista e o 

outro liberal-democrático. 

 Após a anexação de uma região da França, o Kaiserreich tornou-se uma das 

potências militares européias com uma aristocracia agrária, o que ressalta o apreço pelas 

relações de comando e obediência que se amalgamaram à cultura alemã. A 

proeminência da carreira militar denota a valorização do autoritarismo pela sociedade. 

 Este é um aspecto que impregnou a sociedade alemã, o que causou a obediência 

cega aos poderes militares e a subordinação aos seus comandos. Do ponto de vista 

antropológico, houve uma assimilação automática do servilismo à elite política – o que 

formaria a base para os nazistas serem catapultados ao poder no futuro. 

                                                           
13 LOUREIRO, Isabel. A Revolução Alemã 1918-1923. São Paulo: Unesp, 2005, p. 19. 
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 Outro traço que merece especial atenção é a consciência da superioridade 

germânica. “O ideal de Weimar era ao mesmo tempo antigo e novo. A impressionante 

mistura de cinismo e confiança, a busca por novidade e por raízes”14

 Esta soberba política descambou na criação de uma política de Estado. A Liga 

pangermanista, que contava com professores, industriais, generais, jornalistas, os quais 

tinham a missão de divulgação das idéias de conquista no povo alemão. A idéia de que 

um povo superior com grandes generais e grandes homens de cultura os autorizava a 

conquista de espaços vitais. Isto derivou na formação de um forte anti-semitismo e um 

nacionalismo exagerado na sociedade. 

. Havia uma 

exaltação exacerbada da comunidade tradicional e orgânica (Gemeinschaft) em 

oposição à sociedade capitalista (Gesellschaft) e, em outro plano, a oposição entre o 

Estado militar autoritário e o democrático.  

 A social-democracia alemã, expressiva força política, apareceu como uma 

resposta à pauperização da classe trabalhadora. Mas foi fortemente reprimida pelos 

dirigentes do país. 

 O programa político dos social-democratas pode ser resumido no Congresso de 

Erfurt, o qual indicava objetivos revolucionários de longo prazo (conquista do poder 

para fundação do socialismo) e os objetivos de curto prazo (reformas sociais), que tinha 

como objetivo maior o aumento da influência política dos operários. Esta foi a tônica 

que dominou a prática política da maior força de oposição na Alemanha: uma política 

marxista ortodoxa de viés reformista. 

 Duas figuras simbolizaram o início da revolução alemã: Karl Liebknecht e 

Philipp Scheidemann. Este deputado social-democrata moderado proclamou a 

República alemã de sua cadeira no Parlamento alemão. Do Palácio Imperial, Liebknecht 

proclamou a República Socialista alemã. Eram dois pólos que simbolizavam a clivagem 

radical dos grupos políticos da época. De um lado, um grupo encabeçado por Ebert e 

Scheidemann (representantes da social-democracia), que defendia uma pauta 

timidíssima de reivindicações e do outro lado, uma ala sob a liderança do espartaquista 

Liebknecht que tinha um programa político radical. 

 Um pequeno recuo para compreendermos melhor o contexto geral da geopolítica 
                                                           
14 GAY, Peter. A Cultura de Weimar. Trad. Laura L. da C. Braga. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 

16. 
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internacional. A Primeira Guerra mundial realçou o aumento das disputas políticas dos 

países europeus por territórios estrangeiros. Na esteira deste movimento, a social-

democracia alemã identificou os anseios expansionistas da classe dirigente com o 

engrandecimento da nação. 

 A astúcia política do imperador o levou a declarar que não havia partidos 

políticos naquele país, mas somente alemães na tentativa de dar mais peso à falsa idéia 

de coesão social. Esta ideologia serviu de ensejo ao aumento das fileiras das Juventudes 

de apoio à guerra assim como a adesão do Partido Social-Democrata. 

 A ala social-democrata do Reichstag votou de forma unânime a favor da guerra, 

inclusive Karl Liebknecht. Este episódio constituiu um duríssimo golpe e uma grande 

decepção política para a esquerda mundial. 

 Isto nos dá a oportunidade de expor os meandros da diversidade política que 

habitava o partido. A social-democracia alemã dividia-se entre a direita, o centro e a 

esquerda (os spartakistas).  

 Enquanto a indústria bélica se fartava na cornucópia da guerra, a população 

nadava na miséria. Esta tomou conhecimento da Revolução Russa de 1917. Isto 

alimentou os movimentos de greve que se propagaram por Berlim e Leipzig.  

 Os principais líderes do movimento berlinense foram os delegados 

revolucionários, os quais tinham profunda simpatia pelos bolcheviques. Daí, eles 

retiraram a idéia de formação de conselhos.  

 O movimento grevista de Leipzig embora numericamente inferior foi bastante 

importante, pois ampliou o leque de reivindicações para a supressão do estado de sítio e 

da censura, libertação dos prisioneiros políticos, sufrágio universal, entre outras. 

 Com este fortalecimento da frente dos trabalhadores, eles formaram um comitê 

de greve, o qual deu mais solidez ao movimento.  

 Finalmente, o EUA entrou na guerra em 1917 e o governo alemão retirou-se 

gradualmente do front. 

 É inegável a influência da revolução russa na Alemanha. Os bolcheviques 

começaram as negociações de paz em dezembro e a delegação alemã não aceita as 

propostas de paz sem anexações. Em 1918, foi realizado um acordo de paz que impôs 

graves perdas territoriais aos russos. 
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 Com o conhecimento das exigências escorchantes do tratado de paz com a 

Rússia e o estouro das greves na Áustria deram mais fôlego para o início de uma greve 

geral na Alemanha para antecipar a paz. 

 Quatrocentos mil trabalhadores das fábricas de munição pararam o trabalho em 

28 de janeiro. 414 delegados, então, foram eleitos por assembléias, que elegeram 11 

membros para o comitê de greve - provenientes dos delegados revolucionários. Além 

deste foi composto outro comitê por Richard Müller junto com membros do USPD e do 

SPD. 

 A greve atingiu um milhão de trabalhadores no dia seguinte. Com o fracasso nas 

negociações com o governo e a sabotagem dos sindicatos oficiais, a greve foi encerrada. 

Logo, a maioria dos trabalhadores foi presa, outra parte foi forçada a participar do front 

e os principais líderes spartakistas foram presos. 

 A guinada à esquerda com relação a guerra levou ao engrossamento das fileiras 

dos trabalhadores em torno do USPD e à diminuição do prestígio social do SPD. 

 A Liga Spartakus15

 Em 1917, a oposição do partido organizou uma conferência nacional que 

reivindicava o encerramento da guerra em nome da paz. Este grupo foi imediatamente 

expulso pela direção do SPD. Daí, desta ala rejeitada foi criado o USPD, Partido Social-

Democrata Independente Alemão. 

 aglutinou todos aqueles insatisfeitos com a declaração de 

apoio à guerra pelos social-democratas. Ao lado de Rosa Luxemburg, estavam Leo 

Jogiches, Karl Liebknecht, Franz Mehring, Clara Zetkein, Paul Levi.  

 As principais críticas da oposição à ala majoritária se referiam ao abandono da 

luta de classes em favor da política burguesa, o abandono da perspectiva 

internacionalista e o apoio considerado ensandecido à uma guerra que a Alemanha não 

poderia vencer. 

 Deste modo, o nascimento do USPD arrebanhou todos os matizes políticos à 

esquerda da cúpula social-democrata. Dentro deste grupo havia dois movimentos 

hegemônicos. A Liga Spartakus, chefiada por Liebknecht e Luxemburg, possuía uma 

linha política autônoma que, posteriormente, redundaria na criação do KPD. 

 A outra ala do USPD era composta pelos delegados revolucionários. Sua origem 

estava nos sindicatos metalúrgicos que fizeram frente à menção de apoio à guerra.  

                                                           
15 A Liga Spartakus – alusão à uma rebelião escrava da Roma antiga – foi um grupo de esquerda alemão 
criado em 1915 e liderado por Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e Clara Zetkin.  
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 No segundo ano da guerra, chegou-se ao paroxismo da insatisfação da população 

alemã com a guerra. As medidas de contenção econômica da guerra levaram ao 

racionamento de comida, de roupas, de moradias; o frio e a fome, inflação generalizada 

e o aumento nas baixas do Exército alemão. Ao que Rosa Luxemburg descreveu a 

atmosfera soturna da época: 

 
A cena mudou completamente. A marcha de seis semanas sobre Paris 
transformou-se num drama mundial; o imenso massacre tornou-se um 
negócio quotidiano, de uma cansativa monotonia, sem nenhuma 
solução à vista. A política burguesa está paralisada, presa na sua 
própria armadilha e já não pode exorcizar os espíritos que invocou. 
(...) Os negócios prosperam sobre as ruínas. Cidades transformam-se 
em montes de escombros, aldeias em cemitérios, regiões inteiras em 
desertos, populações em tropas de mendigos, igrejas em estábulos.16

 
 

 Verdun foi o ápice da derrocada alemã na guerra com a morte de 240 mil 

soldados. Em 1917, a população alemã estava agonizante com o arrocho econômico. A 

escassez de alimentos inspirou os jornais a fazerem receitas de saladas, sopas e pães. 

Neste ambiente as declarações de apoio à guerra na opinião pública começaram a 

minguar. 

Embora o governo alemão estivesse angariando uma enorme popularidade, este 

reconhecia que a guerra não seria ganha e só esperavam o momento oportuno para a 

realização da paz. 

 Todavia, o governo não tomou nenhuma medida efetiva para atingir seus 

objetivos e permaneceu com seus soldados nas trincheiras. Houve um breve período de 

ilusão da população sobre a vitória da guerra por causa da imprensa amordaçada, mas 

que foi logo forçada a revelar os reveses na guerra, a penúria de alimentos e a inflação 

galopante. Com o desenvolvimento das negociações, a Alemanha foi obrigada a pedir 

um armistício.  

 Um novo governo foi formado com uma coloração política variada, 

representativa das diversas frações da sociedade e implementaram medidas 

modernizadoras. 

 No dia 5 de novembro de 1918, iniciou-se uma nova onda revolucionária 

motivada pelo ludibriamento da população sobre o desenrolar da guerra. A paz foi 
                                                           
16 LOUREIRO, Isabel. Rosa Luxemburgo. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 79. 
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exigida imediatamente. Com este levante popular, os grupos revolucionários renasceram 

da hibernação. 

 Cresceu a insatisfação popular com relação ao governo e exigiram a renúncia do 

Kaiser. Os marinheiros se juntaram aos revoltosos ao se insubordinarem às ordens de 

guerra e, por isso, foram reprimidos.  

 Nesse contexto, o Estado foi mutilado pela raiz, pois seus funcionários 

recusaram-se peremptoriamente a agir. Daí, um vulcão revolucionário se espraiou pela 

Alemanha, surgiram vários conselhos operários pelo país, os presos políticos foram 

libertados, funcionários do SPD, USPD e dos sindicatos dirigiam as ações.  

 Em 9 de novembro de 1918, Berlim foi tomada pelos revolucionários. As 

bandeiras vermelhas infestaram a capital. O chefe maior anunciou a abdicação do 

imperador, a transferência do poder a Ebert e a convocação de uma Assembléia 

Nacional constituinte. 

 A burocracia governamental, no entanto, permaneceu intocada, a mesma do 

antigo governo. Ebert e os demais social-democratas acreditavam que com este episódio 

seus objetivos já haviam sido plenamente atingidos – uma democracia parlamentar que 

garantiria amplos direitos ao operariado; eles tinham ojeriza a qualquer idéia de 

revolução. Entretanto, aquela antiga base social do SPD havia mudado, o que ressaltava 

o descompasso político com os novos dirigentes. 

 A principal preocupação do novo governo era conter os desejos revolucionários 

das massas com a construção de uma unidade política e a decretação de medidas que os 

satisfizessem.  

 A avalanche revolucionária não tinha mais obstáculos a sua altura. Os delegados 

revolucionários, à revelia do governo, convocaram novas insurreições, armaram os 

operários e determinaram a criação de outros conselhos operários nas empresas. Em 

Berlim, a resistência foi praticamente nula e as bandeiras vermelhas não pararam de 

tremular. 

 Sob o calor do alvorecer dos primeiros dias da revolução, Rosa Luxemburg fez 

esta crônica: 

 

Lei! Ordem! Ordem! Lei! Este é o grito que ressoa de todos os 
lados, em todas proclamações do governo; este é o eco jubiloso de 
todos os campos burgueses. Um clamor estridente contra o 
fantasma da ‘anarquia’ e ‘putschismo’ – a conhecida música 
infernal da burguesia preocupada com seus cofres à prova de bala, 
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suas propriedades e seus lucros – na nota mais alta do dia e o 
governo revolucionário dos operários e soldados está placidamente 
tolerando esta marcha geral para montar uma ofensiva contra o 
socialismo, na verdade está participando nisso com palavras e 
ações (...) Um começo foi feito. O que acontecerá depois não está 
nas mãos dos anões que seguram o curso da revolução, que 
colocariam uma trava na roda da história mundial. É a realização 
do socialismo o objetivo maior que está na agenda da história 
mundial atual. A revolução alemã alcançou agora o caminho 
iluminado por esta estrela. Passo a passo, sob tempestade e 
estresse, batalha e tormenta e tristeza e vitória, alcançará seu 
objetivo. Ela deve!17

 
 

 Enquanto que o governo estava apreensivo com o desenrolar dos últimos 

acontecimentos, a população encontrava-se tranqüila. O governo tentou construir uma 

aliança entre os partidos socialistas e burgueses a fim de fazer uma redoma que não os 

atingisse. O diálogo com os esquerdistas foi frutificante e conseguiram fazer um novo 

governo com líderes do USPD e do SPD. Com a não aceitação de Karl Liebknecht, a 

Liga Spartakus estava oficialmente desligada do governo. 

 A imprensa de esquerda defendeu a unidade da classe operária no dia 10 de 

novembro. Na excitação com o fim do império, os social-democratas não eram 

enxergados mais como inimigos da ala minoritária. Em nome da preservação da luta 

para a derrubada das antigas estruturas, as rusgas habituais foram eventualmente 

suspensas. 

 Uma gigantesca assembléia dos conselhos foi realizada, na qual foi aprovado o 

Conselho dos Comissários (USPD/SPD) e um Comitê Executivo dos Conselhos, um 

contrapeso político aos ditames oficiais. 

                                                           

17 Rosa Luxemburg: Selected Political Writings. November 18th, 1918. Disponível em 
http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/11/18b.htm Acesso em 4 junho. 2011. “Law! Order! 
Order! Law! This is the cry resounding from all sides, in all proclamations of the government; this is the 
joyous echo from all the bourgeois camps. A strident outcry against the bogey of ‘anarchy’ and 
‘putschism’ – the well-known infernal music of a bourgeoisie concerned for its fireproof safes, its 
property and its profits – in the loudest note of the day, and the revolutionary workers’ and soldiers’ 
government is placidly tolerating this general march to mount an offensive against socialism, indeed it is 
participating in it in word and deed.A beginning has been made. What happens next is not in the hands of 
the dwarfs who would hold up the course of the revolution, who would put a spoke in the wheel of world 
history. It is the realization of the ultimate goal of socialism which is on today’s agenda of world history. 
The German revolution has now hit upon the path illuminated by this star. Step by step, through storm 
and stress, through battle and torment and misery and victory, it will reach its goal.It must!” 
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 As infinitas divergências políticas que foram criadas com esta dualidade de 

poderes descambaram na convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte para o 

dia 19 de janeiro de 1919 pelo Conselho dos Comissários do Povo. 

 Com a exclusão definitiva dos majoritários no exercício do poder no dia 10 de 

novembro de 1919, o governo foi ocupado pelo Conselho dos Comissários do Povo e 

pelo Comitê Executivo dos Conselhos.  

 Neste momento, todavia, não houve um apoderamento efetivo dos conselhos. 

Não puseram em práticas as suas reivindicações de socialização das indústrias, 

democratização da administração e reforma do Exército. 

 Na verdade, uma parte significativa dos conselhistas não almejava uma mudança 

radical de poder, não queriam uma revolução socialista tampouco uma ditadura do 

proletariado.  

 Por outro lado, a Liga Spartakus exigiu a radicalização completa da revolução 

com a formação de uma milícia de trabalhadores, desapropriação dos latifúndios e das 

empresas. 

 No novo Congresso dos Conselhos de Operários e Soldados, Rosa Luxemburg e 

Karl Liebkencht não foram convocados e foi rejeitada a proposta de dar aos conselhos 

os poderes legislativo e executivo de Estado. Esta decisão foi caracterizada como a 

decretação da morte da República pelos quadros mais eminentes da ala esquerda. 

 Entretanto, algumas medidas à esquerda foram tomadas pelo Congresso: a 

socialização das indústrias, a eliminação das patentes militares, a formação de um 

Exército popular. 

 Devido à asfixia das propostas democráticas de radicalização da revolução, 

iniciou-se a fase da guerra civil. Explodiram embates sangrentos entre funcionários do 

governo e manifestantes e greves. Como coroamento das disputas, houve um grande 

confronto com a Divisão Popular da Marinha. 

 Deste modo, foi criado o KPD (Partido Comunista Alemão) da aliança entre os 

spartakistas e os radicais de Bremen. 

 Depois do primeiro Congresso dos Conselhos, os trabalhadores berlinenses 

compreendiam que a revolução estava ameaçada, mas não puderam pôr em prática seus 

anseios. Então, Gustav Noske, um emissário de Ebert, foi convocado para reforçar o 

estrangulamento das ações esquerdistas. 



32 
 
 Com a manobra de tentativa de substituição do chefe de polícia por um aliado do 

governo, a oposição encarou aquilo como uma provocação. Uma manifestação 

organizada pelo KPD, USPD e delegados revolucionários, logo, foi convocada para o 

dia 4 de janeiro de 1919. 

 Milhares de trabalhadores compareceram em massa. Rapidamente as ruas de 

Berlim foram ocupadas assim como a chefia de polícia e os prédios da imprensa. A 

direção do movimento decidiu pela insurreição e tomada do poder, sob as garantias de 

apoio da Divisão da Marinha. 

 Uma nova manifestação de insurgentes foi realizada no dia 6 de janeiro. Mas os 

líderes da revolta não deram maiores instruções. A Divisão da Marinha não efetivou seu 

apoio como havia sido combinado anteriormente. Para que o pior não ocorresse, os 

líderes do movimento tomam a iniciativa de negociar com o governo. 

 No dia 9, os líderes da esquerda convocaram um novo levante geral dos 

trabalhadores sem sucesso. Portanto, novas reuniões entre o governo e os insurretos se 

realizaram, enquanto que aquele voltava a reocupar os postos que haviam sido tomados. 

 O KPD teve sua espinha dorsal mutilada, pois seus membros se exilaram e Rosa 

Luxemburg e Karl Liebknecht foram assassinados no dia 15 de janeiro. A fatídica 

notícia inspirou um inflamado discurso por Lenin: 

Hoje a burguesia e os social-traidores estão regozijando em Berlim 
– eles obtiveram êxito no assassinato de Karl Liebknecht e Rosa 
Luxemburg. Ebert e Scheidemann, os quais por 4 anos lideraram os 
trabalhadores no massacre com o fim de depredação, agora 
assumiram o papel de carniceiros dos líderes proletários.  O 
exemplo da Revolução Alemã prova que ‘democracia’ é só uma 
camuflagem para o roubo burguês e a mais selvagem violência.18

 De fato, o assassinato dos maiores líderes espartakistas causou uma comoção 

nacional, mesmo naqueles discordantes de suas posições políticas. Isto só alimentou o 

ressentimento dos grupos de esquerda. À medida que o SPD dirigia seus acordos aos 

partidos burgueses, o USPD se radicalizava. 

 

                                                           
18 Lenin Collected Works. Moscow, 1972, page 411. Disponível em 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jan/19.htm Acesso em 05 junho. 2011. “Today the 
bourgeoisie and the social-traitors are jubilating in Berlin-they have succeeded in murdering Karl 
Liebknecht and Rosa Luxemburg. Ebert and Scheidemann, who for four years led the workers to the 
slaughter for the sake of depredation, have now assumed the role of butchers of the proletarian leaders. 
The example of the German revolution proves that "democracy" is only a camouflage for bourgeois 
robbery and the most savage violence.”  

  

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jan/19.htm�
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 O saldo da eleição da constituinte foi de 11,5 milhões de votos para os partidos 

burgueses e o mesmo número para o SPD (42 deputados), 2,3 milhões para o USPD 

com 15 deputados e 4,5 milhões para os que se opunham ao governo. Nenhum deles 

obteve maioria para governar. 

 Ebert foi eleito primeiro presidente do Reich e o gabinete permaneceu com os 

antigos grupos governistas em razão da recusa do USPD de participar. 

 Os embates e as reivindicações pela socialização das fábricas tornaram-se mais 

acirrados. Os trabalhadores não deram trégua neste período até maio de 1919, com a 

reprodução das manifestações por outras regiões alemãs. 

 Deste modo, os trabalhadores fortaleceram seu poder com a criação de diversos 

conselhos, a ocupação de fábricas e jornais. Esta tempestade revolucionária de greves, 

insurreições e conselhos só seria esmagada pelos Freikorps e pelo governo. 

 A Baviera tornou-se, assim, um oásis político dos comunistas, pois ali 

desenvolveu-se uma experiência conselhista exitosa sob a presidência de Kurt Eisner. 

Isto se concretizou devido a certas facilidades do status quo da região, não havia 

Freikorps19

 O broto deste fruto iniciou-se em 1918 com a reunião de operários e intelectuais 

por Eisner. Esta foi a fonte dos quadros do USPD da Baviera. Somava-se a este grupo a 

Liga Camponesa de Gandorfer. 

, burguesia armada e os social-democratas não se digladiavam entre si. 

 Houve alguns ilustres intelectuais da época que simpatizaram e outros que 

participaram de cargos na administração da época, tais como Max Weber, Rainer Maria 

Rilke, Martin Buber, o maestro Bruno Walter e Heinrich Mann. Ao contrário de seu 

irmão, “Thomas Mann proclamou, tanto no título quanto nas seiscentas páginas de sua 

Betrachtungen eimes Umvolitischen (Reflexões sobre um homem apolítico) que ele era 

um homem apolítico e orgulhava-se disso”20

 No novo governo de Ebert, Eisner procurou construir um elo com o SPD, 

embora sem abandonar os princípios conselhistas. Ele propôs uma convivência 

harmônica entre o Parlamento e os conselhos. Segundo Eisner, estes eram considerados 

uma espécie de escola de formação política das massas e um excelente meio de 

democratização política. 

. 

                                                           
19 Corpos francos foram organizações paramilitares que se espalharam pela Alemanha após 1918 com o 
intuito de eliminação dos comunistas. Tiveram o apoio de Gustav Noske na derrota da Liga Spartakus e 
no assassinato de seus líderes. 
20 GAY, Peter. A Cultura de Weimar. Trad. Laura L. da C. Braga. Rio de Janeiro: 1978, p. 88.  
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 No entanto, os grupos conservadores da Baviera também se organizaram após a 

eliminação do império e pregavam a bandeira do anti-semitismo, o nacionalismo e o 

separatismo. Como reforço político foi formada a Sociedade Thule, um grupo 

protonazista. 

 Nas eleições de janeiro para o Parlamento, o USPD de Eisner sofreu uma derrota 

acachapante. Daí, a contracorrente reacionária retomou sua superioridade moral, 

ajudada pelos sucessivos reveses da esquerda no restante do país. Houve uma tentativa 

de golpe contra o governo, mas sem sucesso. Finalmente, Eisner foi ceifado fatalmente 

no dia 21 de fevereiro de 1919. 

 Ironicamente, o grupo dos trabalhadores conselhistas se fortaleceu com a 

transformação de Eisner em um mártir político. Eles retomaram o poder com a eleição 

de Niekisch para a presidência. 

 No plano econômico, a Baviera estava um caos: mercado negro de produtos, 

desemprego em alta, falta de energia e alimentos. Para resolver este imbróglio, foi 

chamado Otto Neurath do SPD. Mesmo assim, a Baviera tornou-se ingovernável com 

transportes parados, aumento das greves e lojas fechadas. 

 Como solução para a crise institucional, o ministro da Guerra sugeriu a formação 

de uma República Conselhista sob a direção do antigo governo, isto é, uma coalizão do 

KPD, USPD e SPD. Mas sua idéia não foi aprovada. 

 Entre parênteses. No exterior, a Alemanha ainda serviu de bússola para 

experiências conselhistas na Hungria e Áustria. Pensou-se na tentativa de construção de 

um cinturão comunista Áustria-Hungria-Baviera que chegasse até Moscou. 

 Então, foi proclamada a República dos Conselhos pelo Conselho Central dos 

trabalhadores, delegados socialistas, sindicalistas e camponeses. Gesell, um economista 

renomado, foi indicado para comissário das Finanças. Ele formulou uma engenhosa 

reforma monetária que deveria diminuir gradualmente a taxa de acumulação capitalista. 

Otto Neurath permaneceu no cargo da Economia; Dr Lipp encarregou-se do Ministério 

do Exterior; Ernst Toller foi indicado para presidente do Conselho Central e Landauer 

foi empossado ministro da Educação. Estava formada a República dos Intelectuais. 

 No enorme cipoal das frações políticas, de um lado situava-se o grupo dos 

comunistas de Leviné e, do outro, o grupo dos intelectuais. 
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 Dentre as medidas adotadas pelo governo, enumeram-se o confisco de moradias, 

a reorganização dos bancos, criação de um exército vermelho e um tribunal 

revolucionário e a socialização da imprensa. Depois, houve a divisão do governo em 

dois, um de Bamberg e um de Munique. Houve, então, uma tentativa de golpe frustrado 

que foi arquitetado pelas lideranças social-democratas com o aval do presidente Ebert. 

 Os comunistas, portanto, conclamaram a população a defender a República dos 

Conselhos, ao contrário da linha indicada pelo Partido Comunista, que sugeriu 

moderação. 

 Na contramão da direção do KPD (Paul Levi), Leviné convocou a reunião dos 

conselhos operários na capital e proclamou a segunda República dos Conselhos. Um 

Comitê foi criado com membros do USPD/KPD e um Conselho Executivo de quatro 

pessoas. Foi censurada a imprensa burguesa, decretada uma greve geral, confiscaram os 

alimentos e criou-se um Exército vermelho. 

 Em analogia com o episódio luxemburguista, mesmo com o pressentimento da 

derrota, Leviné endossou o apoio aos comunistas. Com o ataque das tropas 

governamentais de Noske, os comunistas sofreram uma derrota fragorosa. 

 Do ponto de vista político, a Constituição de Weimar assemelhava-se aos 

princípios liberais de 1848. Ela garantiu a federalidade da Alemanha, assim como a 

divisão do poder legislativo entre o Reichsrat e o Reichstag. Este, eleito por sufrágio 

universal, constituía o principal órgão deliberativo do governo, permanecendo o outro 

apenas com caráter consultivo. Além dos direitos fundamentais canônicos, a 

Constituição salvaguardou a representação das minorias, a inviolabilidade das pessoas e 

domicílios, entre outros. 

 Entretanto, por sugestão de Max Weber, foi criado o artigo 48 que concedia ao 

presidente poderes ilimitados em casos de ameaça à segurança. Na prática, ele 

referendava a suspensão de todos os direitos fundamentais garantidos por lei. Quanto 

aos conselhos operários, houve uma menção timidíssima na Carta Magna. 

 O Tratado de Versalhes causou furor tanto no governo quanto na população, pois 

impunha uma série de medidas humilhantes. As condições foram as seguintes: perda das 

colônias africanas, perda da Alsácia-Lorena, limitação do Exército a cem mil homens e 

dissolvição do alto-comando, proibição de produção de material bélico, extradição dos 

criminosos de guerra e ocupação da margem esquerda do Reno por 15 anos pelos 
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Aliados. Ao final, as potências acusaram os alemães como responsáveis pela guerra, o 

que recrudesceu ainda mais a ira da nação. 

 Se fizermos uma análise detida, a direita ainda não possuía tanto poder de 

enfrentamento da situação política. A burguesia via a República como um mal 

necessário, ao passo que os trabalhadores permaneceriam com a estratégia de pressão 

para que suas demandas fossem contempladas.  

 A classe média que havia permanecido resolutamente neutra pendeu para a 

direita e acusou o SPD como responsável pelo caos socioeconômico do país. Com a 

aliança com líderes da extrema direita, foi preparado o golpe chamado putsch de Kapp 

no dia 13 de março de 1920. 

 Portanto, o período da Revolução Alemã entre os anos de 1918 até 1920 foi um 

momento no qual os trabalhadores se situaram na ribalta da história. Posteriormente, o 

Partido Comunista, sob os auspícios da Internacional Comunista, se tornaria o guia do 

movimento e patinaria nas duas tentativas de tomada do poder. Isto se deve em parte 

pela falta de quadros de vulto no Partido.  

 Nesta época, o pagamento da dívida correspondente às reparações de guerra foi 

considerado o principal problema do governo. Causava espanto a exorbitância da dívida 

diante de uma economia esfacelada. A saída para a crise foi a renúncia do presidente, 

que seria substituído pela antiga coalizão pluripartidária. 

 Os comunistas efetivamente não estavam em uma situação favorável após as 

sucessivas derrotas pelo poder. Desde 1919 – ano da primeira cisão, ocorreram 

inúmeros desfalques irreparáveis. No entanto, com o desenrolar das rupturas e novas 

adesões o partido saiu fortalecido. 

 

A situação do KPD, que antes da unificação contava com 78 mil 
membros, mudou radicalmente: pela primeira vez depois da fundação 
da IC existia um partido comunista de massas num país capitalista 
avançado, justamente na Alemanha, que os revolucionários 
consideravam o pivô da revolução proletária mundial. O KPD conta a 
partir daí com 430 mil membros, 33 jornais diários, revistas, escolas, 
dezenas de militantes profissionais, recursos materiais importantes. 
Depois do Partido Comunista Russo, é a maior organização da 
Internacional Comunista.21

 
   

                                                           
21 LOUREIRO, Isabel. A Revolução Alemã 1918-1923. São Paulo: Unesp, 2005, p.128.  
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 Desta forma, os pilares do Partido originavam-se do grupo ligado à Rosa 

Luxemburgo, Däumig e Eichhorn, Karl Korsch e Arthur Rosenberg. Como presidentes 

foram eleitos Paul Levi e Däumig. 

 A possibilidade de uma nova onda revolucionária comunista era uma idéia 

remota para o SPD. Este conservou-se na mesma estratégia política de melhoria 

paulatina das condições da classe operária dentro dos limites legais, ajuste de contas da 

guerra, controle da inflação. 

 O KPD considerava que a alternativa ainda não devia ser descartada do 

horizonte. A este coro, juntaram-se os emissários da III Internacional Comunista, o qual 

compartilhava a concepção de que o partido estava em um momento oportuno. Por 

outro lado, a ala moderada do partido exigiu cautela nas ações seguintes e apostou em 

vôos rasos – libertação dos presos políticos e defesa do nível da classe trabalhadora. O 

entusiasta desta linha política foi Paul Levi.  

 Uma nova ação foi considerada pela direção do partido. Um pouco antes, os 

principais dirigentes demitiram-se diante da insistência em uma linha tresloucada da ala 

hegemônica. Paul Levi, como articulador da fração moderada, resumia suas reflexões da 

seguinte forma. O mundo passava por um refluxo do movimento revolucionário, os 

trabalhadores seguiam a linha social-democrata e a burguesia surfava em seu contra-

ataque. Definitivamente, esta não seria a hora da revolução. 

 Após o 2º Congresso da IC22

 Com a expulsão de Paul Levi do KPD, o partido imiscuiu-se em lutas 

mesquinhas pelo poder, que acabaram por enfraquecê-lo. 

 de 19 de julho de 1920, Lenin lançou uma política 

que se coadunava com a formulação de Levi, todos os partidos comunistas fora da 

Rússia deveriam suspender a linha ofensiva e engajar-se na manutenção do 

melhoramento da vida dos trabalhadores. 

 Nos anos subseqüentes, houve um desfile de desastres políticos e econômicos na 

Alemanha. Houve um salto exponencial na influência do KPD entre os trabalhadores, 

aumentaram a venda dos jornais, cresceram os seus sindicatos e os conselhos de fábrica 

se multiplicaram. 

 Houve um pequeno entrevero diplomático em razão da ocupação do Ruhr pelos 

franceses, que mobilizou todos os alemães. Eles ofereceram uma resistência passiva por 

indicação do governo e interrompeu-se o pagamento da dívida. 

                                                           
22 Internacional Comunista. 
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 Diversos grupos se mobilizaram em campanhas nacionalistas e novamente os 

comunistas fizeram o ensaio de outro assalto. Em face da calamidade da situação 

econômica (inflação gigantesca e desvalorização da moeda), os trabalhadores, 

organizados em conselhos, fizeram diversas greves e coroaram com uma greve geral. 

 O presidente Cuno23

 A crise de 1923 foi rapidamente sanada pelo governo alemão com o valoroso 

auxílio do capital externo – modernização dos bens de capital, estabilidade política e 

aumento da produção. No entanto, esta foi apenas uma reforma cosmética, que não 

curou as chagas do déficit agrícola e do desemprego estrutural e seriam sublinhadas pela 

crise de 1929. Nesse contexto, a história dos comunistas e social-democratas chegou a 

um trágico fim com a impossibilidade de oferecer uma resposta condizente com o 

momento que se inseriam e assistiriam à escalada do grotesco teatro nazista. 

 foi deposto, a IC e o KPD se reuniram para considerarem a 

séria oportunidade de um novo levante comunista. Eles elaboraram, então, um plano 

político. Todavia, a direita se antecipou. Legitimada pelo artigo 48 da Constituição 

exerceu poderes ditatoriais no combate à estratégia dos comunistas e orquestrou a 

contra-ofensiva para impedir um retorno da social-democracia ao poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Wilhelm Carl Josef Cuno (1876-1933) foi um político alemão que foi chanceler da Alemanha de 1922 a 
1923. 
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Capítulo II – A III Internacional – parte II 

 

1.0 Os partidos e os conselhos operários 

 

 Inspirados pela experiência russa, espalharam-se seus “filhotes” de conselhos 

operários pela Europa central e oriental. Em razão dos acirrados embates políticos, 

houve uma série de guerras civis. Motivados pela derrocada dos impérios centrais, os 

manifestantes reforçam as formas de luta. Na Romênia, os trabalhadores foram às ruas. 

O governo, em represália, assassinou 60 manifestantes, alguns feridos, 65 líderes foram 

presos e Joan Frimu (presidente do PC) morreu na prisão. 

 Na Holanda houve um ensaio de revolução. Pieter Jelles, líder social-democrata, 

manifestou simpatia por uma revolução operária e pediu a devolução do poder ao SDAP 

(Partido Trabalhista Social-Democrata Holandês). Reivindicou-se um governo baseado 

nos conselhos operários, jornada de 8 horas, abolição da propriedade privada dos meios 

de produção, desmobilização, o sufrágio feminino e o direito dos soldados guardarem 

suas armas. David Winjkoop convocou a eleição dos conselhos e a tomada dos meios de 

produção, a proclamação da Comuna de Amsterdã e a república socialista federal dos 

Países Baixos. Além disso, a abolição da monarquia. Com a repressão, saíram 10 

mortos. 

 As manifestações na Áustria foram pífias. Não houve tempo para uma solidez no 

movimento operário. Todavia, o assassinato do chefe do governo em 1916 por Friedrich 

Adler inflamou os operários na busca da revolução. Com a hesitação diante da escolha – 

idealizada por Lenin – pela revolução, as perspectivas se esvaíram como um castelo de 

areia. Os revolucionários foram eclipsados pelos social-democratas de Otto Bauer, que 

constituiu um governo provisório, o que provocou a aparição de conselhos operários, a 

retomada das liberdades democráticas e a libertação dos presos políticos. 

 Johannes, Hilde Wertheim e Leo Rothziegel fizeram parte do terceiro grupo. 

Johannes foi amotinado, desertor, anarquista, fugitivo da prisão e, finalmente, iniciou-se 

no marxismo por meio de Koritschoner. Depois fundou a Federação dos Socialistas 

Revolucionários Internacional e entrou na Guarda Vermelha. 

 Em fins de 1918, foi criado o PC austríaco. Ausentaram-se desta fundação os 

companheiros de Koritschoner e o grupo de Leo Rothziegel, mas estavam presentes 

Steinhardt e Karl Toman. Koritschoner foi subitamente atingido por uma bala por causa 
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de um incidente com a polícia que impediu o acesso de uma determinada delegação. Os 

apadrinhados de Koritschoner resolveram aderir ao PC junto com o grupo Wertheim e 

Rothziegel. Assim, atingiu-se a marca de dez mil filiados em 1919. 

 A fundação do PC húngaro foi um acontecimento mais expressivo e teve o apoio 

maciço de militantes de Moscou. A imprensa fez alarde sobre a chegada de Bela Kun. 

Lenin nutria grande admiração por este. No momento em que Kun retornou a Budapeste 

havia uma disputa entre o governo provisório de Mihály Károlyi, o Conselho dos 

Soldados, o Conselho dos Operários e o Conselho Nacional Húngaro. Indubitavelmente, 

o grupo mais poderoso era o partido social-democrata. Outros grupos reclamavam a 

revolução. Os socialistas independentes consistiam nos dirigentes operários e nos 

opositores do pré-guerra. Bela Vagó, Jenö Lászlo e Bela Szántó estavam na velha 

oposição socialista. O grupo de Ottó Korvin teve participação efetiva na propaganda da 

revolução. O grupo dos tecnocratas revolucionários e o grupo interfábricas de militantes 

socialistas também demarcaram seus espaços na atividade revolucionária. 

 Finalmente, todos se reuniram em novembro para a constituição de um comitê 

central com 18 integrantes. 

 A formação do PC polonês possui uma história singular. De certa forma, ela foi 

um quintal da Rússia e do Império Austro-Húngaro. Os socialistas poloneses tinham 

grandes divergências sobre a questão nacional. Em contraposição à defesa da 

autodeterminação dos povos de Lenin, Rosa Luxemburgo se opunha à independência 

polonesa, talvez por identificá-la com a ideologia burguesa – posição com a qual os 

operários referendavam. Uma fração significativa dos socialistas haviam se formado na 

Rússia e na Alemanha. Rosa Luxemburgo, Worowski, Hanecki e Dzerjinski foram 

personagens de proa do movimento.  

 A Polônia realizou experiências de conselhos operários no final da guerra. A 

primeira experiência ocorreu em Lublin. Depois, foi relocado para Varsóvia. O conselho 

de Dabrowa foi o mais enfático na defesa de uma saída revolucionária. A convocação 

de uma greve geral pelo conselho de Dabrowa obteve uma adesão parcial dos 

trabalhadores. Em compensação, tiveram sucesso na criação de conselhos camponeses. 

Para conter a onda revolucionária, o conselho de Varsóvia inexplicavelmente utilizou 

seu Exército para dissolver a Guarda Vermelha, esfacelar o conselho de Dabrowa e 

condenar seus líderes. O Partido Social-Democrata da Polônia (SDKPiL) entrou em 

ação para salvaguardar a união nacional. 
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 Nesse sentido, houve uma conferência do SDKPiL que indicou a necessidade de 

uma unificação sob o viés socialista. Após enviarem seus projetos para o exame de Rosa 

e Leo Jogiches, um congresso aprovou a adição do adjetivo “comunista” ao partido. 

Neste encontro, seus participantes votaram pela ditadura do proletariado e pela 

revolução, que seria conduzida pelos sovietes das cidades.  

 O Partido Socialista Italiano foi um dos mais ilustres partidos europeus. Data de 

novembro de 1918, a reunião das figuras mais célebres na casa de um advogado 

socialista em Florença para sua fundação. 

 Destacavam-se Constantino Lazzari, 61, secretário-geral do partido, Isaac 

Schweide, 28, de origem suíça, Giacinto Menotti Serrati e, certamente, Antonio 

Gramsci, editor do L´Ordine Nuovo e Amadeo Bordiga, editor do Il Soviet. 

 

1.1 O mastodonte alemão 

 

 O KPD (Partido Comunista Alemão) foi igualmente um dos casos mais sublimes 

da história da Internacional, pois o mundo ansiava, depois da URSS, pela revolução 

alemã. Os soviéticos apostaram suas fichas na Liga Spartakus e no IKD24

 Quanto às alianças políticas, os espartaquistas pensaram na hipótese de 

abandono do USPD para unirem-se ao IKD. Jogiches foi favorável a esta proposta. Na 

verdade, o temor maior dos espartaquistas residia na possibilidade de construção de uma 

franja de esquerda a partir de Daumig e Ledebour junto com os Delegados 

Revolucionários que arrebanhasse um bolo maior do operariado. Para infelicidade dos 

espastarquistas, o IKD não estava totalmente decidido a se imiscuírem com estes. 

. Havia o 

problema da ligação dos espartaquistas com o USPD.  

 Em socorro ao xadrez político alemão, Radek foi enviado a Berlim. Em encontro 

com Knief, ele foi frontalmente contrário à fusão com os espartaquistas em virtude do 

autoritarismo de Jogiches. De forma diplomática, Radek estimulou a fraternidade entre 

as organizações socialistas alemãs, o perdão entre eles e a busca do diálogo. 

 No entanto, a tentativa de restabelecimento do consenso com os Delegados 

Revolucionários foi em vão. Daumig, Ledebour e Richard Müller permaneceram 

impassíveis diante da possibilidade de ligação com os espartaquistas. Aqueles exigiram 

que o nome Spartakus não constasse na nova organização, que pudessem controlar a 

                                                           
24 Comunistas Internacionais da Alemanha. 
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imprensa, que tivessem paridade de poder na comissão do congresso e que possuíssem o 

direito do congresso convocar eleições. 

 Os Delegados Revolucionários demonstraram antipatia por estas medidas, mas 

tinham a certeza de que não poderiam permanecer numa postura isolacionista.  

 Na Assembléia Geral dos Delegados Revolucionários - na qual os espartaquistas 

estavam presentes - foi aprovada a participação nas eleições e a paridade nas comissões 

do congresso de programa e tática. O congresso do KPD, por fim, rejeitou o ingresso 

dos Delegados Revolucionários no partido.  

 A exclusão dos Delegados Revolucionários foi inevitável. Estes não queriam se 

dobrar às determinações do partido e este não quis ceder a todas as exigências. 

Ledebour, Daumig, Wegmann e Eckert declararam intenção de fundação de um outro 

partido, enquanto outra ala desejava a aliança com o KPD. Eles se estabeleceram no 

USPD por um certo tempo. 

 O Spartakusbund e o IKD, na conferência de Berlim, externaram a disposição de 

criar um outro partido independente. Não houve grandes progressos dentro da cúpula 

dos espartaquistas na tentativa de participação de eleições na constituinte, tampouco o 

IKD obteve consenso sobre esta pauta. A tentativa de aproximação com os sindicatos 

foi um fiasco em virtude da estigmatização destes pela sua colaboração com outras 

classes. 

 

1.2 Uma nova instituição 

 

 Lenin estava plenamente consciente da necessidade de refundação da 

Internacional, esta foi a idéia fixa que o perseguia depois de 1914. Depois da adoção da 

bandeira comunista em detrimento da social-democrata havia esta urgência da III 

Internacional. Zimmerwald foi o evento demarcatório do embrião de uma nova 

Internacional. Já nas famosas Teses de Abril esta foi considerada a maior tarefa do 

partido bolchevique, depois da Revolução Russa. 

 No entanto, era imprescindível a construção do apoio com os demais partidos 

para um projeto deste porte. Lenin louvou o aparecimento do KPD como mais um salto 

adiante para formação da III Internacional. Malgrado as discrepâncias políticas no 

movimento comunista alemão, Rosa Luxemburgo desprezava a idéia de uma nova 

Internacional. 
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 Karl Radek, que foi o articulador do consenso na Alemanha, foi um dos grandes 

entusiastas da III Internacional. A recepção da notícia de que o KPD se opôs ao projeto 

foi extremamente frustrante. 

 Eduard Fuchs25

 Houve a crise do USPD. O governo definiu que os operários berlinenses 

deveriam ser desarmados. Foi criada estrategicamente uma divisão de combate a 

revoltosos, preparados para uma guerra civil. Com a indicação do social-democrata 

Gustav Noske, o governo repousava com a certeza de possuir um homem impiedoso no 

comando. Para o reforço foi convocado Emil Eichhorn como chefe de polícia da capital. 

Ele era um homem de confiança de Ioffe e protetor dos trabalhadores. Daí, os social-

democratas promoveram uma campanha nefasta de difamação de Eichhorn e o 

acusaram de ser um perigo à segurança pública.  

, emissário dos alemães, dirigiu-se a Lenin para entregar-lhe uma 

carta de Rosa Luxemburgo e informar-se sobre os verdadeiros objetivos deste. 

Tchitcherin, comissário das Relações Exteriores, foi prontamente convocado por Lenin 

a fim de organizar uma conferência socialista internacional em Berlim ou na Holanda. 

Rosa Luxemburgo recebeu os informes com pesar diante das propostas leninistas. Ela, 

então, enviou Eberlein e Léviné, os quais deveriam ser intransigentes na oposição à III 

Internacional. 

 Então, a esquerda – o USPD, o KPD e os Delegados Revolucionários – 

convocou uma manifestação em defesa de Eichhorn para salvaguardar sua manutenção 

no cargo.   

 Paul Levi afirmou ter sido esta a maior ação proletária na história, um exército 

de 200 mil homens como nenhum Ludendorff26

 Assim, Paul Scholze, Grylewicz, e Liebknecht deliberaram sobre a situação. 

Houve até uma tentativa de corrupção de Eichhorn por seus inimigos. Para eliminar o 

empate, Dorrenbach, chefe da Marinha, interveio com cerca de duas mil metralhadoras 

e 20 caminhões para dar apoio aos operários berlinenses. O comitê revolucionário 

composto por Scholze, Ledebour e Liebknecht decidiu pela deposição do governo e 

 jamais vira. 

                                                           
25 Eduard Fuchs (1870-1940) foi membro do Partido Socialista Trabalhista Alemão, historiador, escritor, 
colecionador de arte e foi tema de um ensaio de Walter Benjamin intitulado Eduard Fuchs, o 
colecionador e o historiador (1937). 
26 Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff (1865-1937) foi um general alemão, vencedor da batalha de Liège 
e da batalha de Tannenberg (1914). Sua nomeação, em agosto de 1916, como Generalquartiermeister 
(comando operacional) fez dele chefe-adjunto de Paul von Hindenburg e engenheiro chefe da Alemanha 
na Primeira Guerra até sua renúncia em 1918. 
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assunção do governo. Os combatentes, portanto, promoveram uma série de ações 

independentes. 

 Por iniciativa de Dorrenbach, uma reunião dos dirigentes revolucionários foi 

levada ao Marstall para ficarem sob a proteção dos marinheiros. Daí, estes se sentiram 

lesados por seus espaços terem sido ocupados por civis. Infelizmente, como resposta, 

eles libertaram os presos social-democratas e expulsaram o comitê revolucionário. O 

comando dos revoltosos ficou desorientado. Os chefes do USPD, então, pediram para 

Ledebour negociar. O comitê revolucionário aprovou. Radek reiterou a sugestão de 

retomada do trabalho e reeleição dos conselhos.  

 As negociações se estenderam por dois dias. A questão principal foi a 

legitimidade da ocupação dos imóveis pelos revolucionários. Em seguida, foram 

formados regimentos de voluntários por um oficial e por um social-democrata. Noske 

foi nomeado comandante-em-chefe pelos ministros e organizou uma divisão de 

paramilitares na capital. Liebknecht aplaudiu a iniciativa de ocupação do Vorwarts e 

repreendeu a traição dos Independentes. O governo promoveu propagandas contra os 

espartaquistas e anunciou o início da repressão aos insurgentes. O prédio da direção das 

ferrovias foi retomado, atacaram a guarnição de Spandau e assassinaram Max Von 

Lojewski. Em seguida, prenderam Ernst Meyer e Ledebour e atacaram o Vorwarts. 

  

1.3 Um breve apêndice 

 

 O ataque do Exército alemão mutilou a espinha dorsal do partido comunista que 

aglutinou as maiores expectativas da esquerda mundial ao assassinarem Rosa 

Luxemburgo e Karl Liebknecht. Esta constituiu uma perda irreparável para o 

comunismo alemão. 

 Com esta vitória moral sobre o comunismo, os Aliados decidiram combater a 

Rússia também. Desta vez, uma vitória sobre o centro do poder comunista enterraria 

definitivamente os planos da internacionalização do comunismo. A estratégia foi de 

iniciar o combate pelo Mar Negro pelo caminho de Dardanelos – pelas “barbas” russas. 

O chefe francês vibrou com a pujança do Exército e reconheceu Denikin como chefe da 

Rússia do Sul.  

 Com um contingente de 12 mil homens (franceses, poloneses, argelinos, gregos 

e senegaleses), a missão francesa iniciou o cerco por Odessa e pela costa da Ucrânia. 
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Eles tinham a seu favor um equipamento invejável de tanques e aviões. Além disso, 

possuíam oito cruzadores e três encouraçados. Na Criméia houve outra ocupação pelos 

franceses e os ingleses ocuparam Batum, Riga e Tallin. Os Exércitos da Lituânia, 

Estônia e Letônia estavam disponíveis junto com a Finlândia para a tomada de 

Petrogrado. 

 Este pode ser considerado um dos períodos mais críticos da revolução russa, a 

qual esteve a um milímetro do abismo.  

 
É preciso manter vivos na memória esses fatos. (...) Os dirigentes dos 
partidos contra-revolucionários socialistas-revolucionários, 
mencheviques e cadets – acabavam de constituir, em março, uma 
organização conjunta, a Liga do Renascimento. ‘A Liga’, escreveu um 
dos chefes do Partido Socialista-Revolucionário, ‘passou a manter 
relações regulares com os representantes das missões aliadas em 
Moscou e em Vologda, principalmente por intermédio de Noulens’. A 
Liga do Renascimento foi a grande organização clandestina da 
pequena-burguesia ‘socialista’ e dos liberais, decididos a derrubar pela 
força o poder dos sovietes27

 
 

 Porém, alguns políticos Aliados consideraram mais razoável evitar esta ação, 

enquanto os bolcheviques persuadiram o presidente Wilson a abortar a missão. 

 Deve-se ressaltar a força do movimento comunista ucraniano pelo pioneirismo 

na reivindicação da III Internacional. Militantes tais quais Viktor Dalin, Anna Pakratova 

e Golubenko foram heróis da resistência russa em Odessa. Foi especialmente relevante 

o trabalho de companheirismo com os militares franceses. Soma-se a isto o apoio que o 

PCURSS recebeu da divisão comunista francesa na Rússia e o Birô da Internacional 

Comunista. 

 A convocação de Rakovsky à Ucrânia por Lenin foi sintomática, pois ele teve 

como grandes companheiros: Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. O plano consistiu 

no renascimento da revolução européia e desenvolvimento da Internacional Comunista a 

partir da Ucrânia. 

 

1.4 Um novo instituto 

 

                                                           
20 SERGE, Victor. O ano I da Revolução Russa. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Boitempo, 
2007, p. 296.  
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 No ano de 1919, houve a finalização da preparação da fundação da III 

Internacional. Para Lenin, a formação do partido alemão foi o elemento que deu mais 

solidez a esta iniciativa. Esta questão havia sido exaustivamente discutida com seus 

companheiros Rakovsky e Trotsky. No entanto, ele ainda não havia sido informado do 

assassinato das duas principais lideranças alemãs.  

 Trotsky redigiu a convocação sob as assinaturas dele próprio e Lenin, pelo 

PCURSS; Rudnyánszky, pelo birô húngaro; Rozin, pelo birô russo do partido letão; 

Karski, pelo birô estrangeiro do partido polonês; Duda, pelo partido austríaco; Sirola, 

pelo partido finlandês; Rakovsky, pela Federação Social-Democrata dos Bálcãs e 

Reinstein, pelo partido trabalhista socialista americano. 

 A convocação faz um exame apocalíptico da situação política mundial: a inércia 

política do centro, a escalada da revolução mundial e falência da II Internacional. 

 

O rápido levante da revolução mundial, a qual coloca novos 
problemas constantemente, o perigo de estrangulamento desta 
revolução sob a bandeira hipócrita da ‘Liga das Nações’, as tentativas 
dos partidos social-traidores de se reunirem e posteriormente ajudarem 
seus governos e suas burguesias para traírem a classe operária depois 
de concederem a eles próprios uma anistia mútua, e finalmente, a 
extremamente rica experiência revolucionária adquirida e o caráter 
internacional do movimento revolucionário – todas estas 
circunstâncias nos compelem a pôr na agenda de discussão a questão 
de convocação de um congresso internacional dos partidos operários 
revolucionários.28

 
 

 Foi anunciado o funeral do capitalismo mundial e a consequente extinção da 

Europa caso não fosse desenvolvido o socialismo. Em substituição ao Estado burguês, o 

proletariado deveria construir um novo. É o que se afirma nas palavras seguintes: 

 
Não uma falsa democracia burguesa – aquela forma hipócrita de 
dominação da oligarquia financeira – com sua pura igualdade formal, 
mas democracia proletária, com a possibilidade de libertação das 

                                                           
28 Letter of Invitation to the Congress. First Congress of the Communist International. 24 January 1919. 
Disponível em http://www.marxists.org/history/international/comintern/1st-congress/invitation.htm. 
Acesso em: 17 maio. 2011. “The very rapid rise of the world revolution, which constantly poses new 
problems, the danger of strangulation of this revolution under the hypocritical banner of the ‘League of 
Nations’, the attempts of the social-traitor parties to join together and further help their governments and 
their bourgeoisies in order to betray the working class after granting each other a mutual ‘amnesty’, and 
finally, the extremely rich revolutionary experience already acquired and the world-wide character of the 
whole revolutionary movement – all these circumstances compel us to place on the agenda of the 
discussion the question of the convening of an international congress of proletarian-revolutionary 
parties.” 
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massas trabalhadoras; não um parlamentarismo, mas o autogoverno 
destas massas por seus corpos eleitos; não uma burocracia capitalista, 
mas órgãos da administração criados por estas massas, com a 
participação real do povo na administração do país e na atividade da 
construção socialista – este é o tipo de Estado que o Estado proletário 
deveria ser. O poder dos conselhos operários ou das organizações dos 
trabalhadores é sua forma concreta.29

  
 

 O capital deveria ser imediatamente abolido, a propriedade privada dos meios de 

produção deveria ser abolida em nome da propriedade social. Isto se refere aos bancos, 

à indústria, aos latifúndios, a monopolização do comércio e a socialização dos imóveis.  

 Ao final, é declarada a luta contra os social-patriotas. A esquerda revolucionária 

deveria priorizar as alianças com aqueles defensores da ditadura do proletariado, dos 

conselhos e dos sindicatos. Na carta, são citadas 39 organizações comunistas as quais 

ela é referida. 

 A convocatória não chegou a tempo a todos seus destinatários. Na Itália, houve 

um atraso de cerca de 4 meses e no Canadá, uma semana.  

 Há uma unanimidade sobre a pouca representatividade dos delegados que 

compareceram à convocação. Ao todo, 51 delegados. Foram 8 do PCURSS: Zinoviev, 

Bukharin, Stalin, Lenin, Trotsky, Tchitcherin, Obolensky-Ossinsky e Vorovsky. Em 

torno de 40 eram também bolcheviques – letões, lituanos, bielo-russos, armênios e 

russos. Alguns provinham das seções estrangeiras do PCURSS – búlgaros, iugoslavos, 

franceses, chineses, coreanos, americanos, tchecos e alemães. 

 Somente a Alemanha, a Polônia, a Áustria e a Hungria possuíam partidos 

autônomos. Os alemães foram privilegiados, pois foram autorizados a enviar 2 

militantes, dos quais um era russo, Eugen Léviné. Mas somente Hugo Eberlein 

conseguiu participar do congresso. Não é possível afirmar que este representou 

efetivamente a ala alemã.  

 Os demais partidos não compunham tanta substância à Internacional. Steinhardt 

foi delegado enviado da Áustria; Josef Unsschlicht foi delegado polonês e infelizmente 

os representantes húngaros não conseguiram atravessar a fronteira. 
                                                           

29 Idem, Ibidem. “Not false bourgeois democracy – that hypocritical form of domination of the financial 
oligarchy – with its purely formal equality, but proletarian democracy, with the possibility of realising the 
freedom of the toiling masses; not Parliamentarianism, but the self-administration of these masses by their 
elected bodies; not capitalist bureaucracy, but organs of administration created by the masses themselves, 
with the real participation of the masses in the administration of the country and in the activity of Socialist 
construction – that is the type of State the proletarian State should be. The power of the workers’ councils 
or the workers’ organisations is its concrete form.” 
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 Aqueles que não possuíam a sigla comunista foram mais expressivos. Foi o caso 

do Partido Social-Democrata sueco, o qual tinha sido fundado pelos bolcheviques Ström 

e Höglund e enviou Grimlund como representante. Emil Stange foi o representante do 

Partido Operário Norueguês. Fritz Platten foi o membro enviado do PS suíço. O grupo 

Forderung enviou a estudante Lea Kascher. Rutgers foi o representante do Partido 

Holandês. 

 Como a maior autoridade da maior potência comunista do mundo, Lenin foi 

autor do discurso inaugural do Congresso. Com a palavra: 

 

A ditadura do proletariado – até agora estas palavras eram latim para 
as massas. Graças ao alastramento dos sovietes por todo o mundo esse 
latim foi traduzido por todas as línguas modernas; uma forma prática 
de ditadura foi encontrada pela classe trabalhadora. Os trabalhadores 
agora entendem isso graças ao poder soviético na Rússia, graças à 
Liga Spartacus na Alemanha e a organizações similares em outros 
países, tais como, por exemplo, os Comitês dos chefes sindicais da 
Inglaterra. Tudo isso mostra que uma forma revolucionária de ditadura 
do proletariado foi encontrada, que o proletariado é capaz agora de 
exercer seu governo.30

 
  

 O Congresso de 1919 durou 6 dias. No entanto, a falta de documentos 

estenográficos das discussões denota a precariedade dos meios soviéticos. Analisaremos 

a seguir o Manifesto, as atas e as decisões sobre a fundação da Internacional. 

 O que chamamos por atas são relatórios. Temos o relatório de Ebert, o qual fez 

uma exposição minuciosa da Alemanha desde 1914. Em suma, ele tratou da tomada do 

Vorwarts, do assassinato de Rosa Luxemburgo e Liebknecht e da semana sangrenta. O 

que se evidencia nesses textos é a discrepância de tratamento com a qual Radek e ele 

observaram o mesmo assunto. Este fez um relato realista, enquanto aquele fez um 

testemunho grandioso. 

 O relatório de Zinoviev sobre o partido russo fez uma exposição mais sóbria. 

Havia 500 mil filiados naquela data em contraste com os 10 mil do pré-guerra. Depois, 

deu argumentos em favor do terror vermelho, citou o aumento no ingresso de 

                                                           
30 Idem, Ibidem. “Dictatorship of the proletariat—until now these words were Latin to the masses. Thanks 
to the spread of the Soviets throughout the world this Latin has been translated into all modern languages; 
a practical form of dictatorship has been found by the working people. The mass of workers now 
understand it thanks to Soviet power in Russia, thanks to the Spartacus League in Germany and to similar 
organizations in other countries, such as, for example, the Shop Stewards Committees in Britain. All this 
shows that a revolutionary form of the dictatorship of the proletariat has been found, that the proletariat is 
now able to exercise its rule.” 
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camponeses e os progressos da escola. Honestamente, declarou a insatisfação de uma  

parte dos trabalhadores russos. Na conclusão fez uma analogia entre os bolcheviques e a 

Comuna de Paris para dar uma dimensão do significado político daquele evento para a 

história contemporânea. 

 Quanto ao relatório finlandês, Sirola tangenciou o assunto da revolução 

finlandesa, que ficaram acorrentados a uma ideologia unitária por um longo período e 

hesitaram sobre a ditadura do proletariado – o que prejudicou o avanço político do país. 

Stange afirmou que o DNA (Partido Trabalhista da Noruega) não aderiu imediatamente 

também à ditadura do proletariado. Reinstein ofereceu um relato sobre as características 

da classe operária de seu país e prestou tributo ao socialista Eugene Debs. Quanto ao 

húngaro, Rudnyánszky fez um relato breve em razão da escassez de informações 

atualizadas do seu país.  

 No caso francês, Sadoul fez um grande elogio a Trotsky e Lenin ressentia-se da 

carência de generais como estes na França. Joe Finberg encarregou-se do relatório sobre 

a situação comunista inglesa, ressaltou a importância dos shopstewards. Além disso, 

tratou do levante irlandês da Páscoa de 1916, a indolência do sindicalista James 

Connolly e o apoio dos ingleses recebido pelos irlandeses. 

 

1.5 A Internacional 

 

 Nos bastidores havia uma pauta que não foi esquecida, o problema da 

Internacional. Platten declarou de antemão as dificuldades na comissão preparatória. 

Hugo Eberlein sugeriu que as questões menores se restringissem àquela conferência e 

que a Internacional fosse examinada em uma reunião maior. Aparentemente favorável a 

esta idéia, Platten lembrou a falta de representatividade mundial daquele evento somada 

a exigüidade do tempo para tratar-se a questão. Zinoviev enfatizou a urgência em 

examinar-se a pauta, mas considerou razoáveis as opiniões dos alemães.  

 Posteriormente, Eberlein pediu a palavra para dirimir o mal-entendido 

proliferado pela boataria de que os comunistas alemães se opunham à criação da nova 

Internacional e dar ênfase a um maior volume de discussões com as bases. Kuusinen, 

então, justificou a premência da necessidade de um novo arcabouço político para aquela 

hora. Rakovsky foi mais um entusiasta favorável à fundação naquele momento.  
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 Por meio de Rakovsky, foi enviada uma moção – de autoria de Gruber-

Steinhardt, Grimlund e Rudnyánszky - em favor da fundação da III Internacional. 

 Por fim, Eberlein faz uma última tentativa de impedimento da Internacional sob 

o argumento de que a criação de um novo instituto seria supérfluo. Além disso, insistiu 

no ponto da pouca representatividade daquele Congresso, o que logicamente 

deslegitimava qualquer possibilidade de fundação de outra instituição.  

 Zinoviev declarou então que a criação de uma nova organização tornou-se 

inadiável diante de acontecimentos tão vitais como a revolução russa, o partido 

comunista alemão e a expectativa de uma revolução alemã. 

 Outros delegados alimentaram ainda mais a maré revolucionária. Balabanova, 

Yukka Rakhia, Josef Unschlicht foram os incentivadores. A maioria finalmente votou a 

favor e a III Internacional foi fundada. 

 

1.6 O programa 

 

 As teses sobre a democracia burguesa e a ditadura do proletariado foram 

apresentadas por Lenin em 22 pontos. Sinteticamente, ele explicou como a dominação 

foi balizada pelos social-traidores com argumentos de defesa da democracia e crítica da 

ditadura. No entanto, eles não assumiram nenhuma posição de classe, o que para o líder 

bolchevique era hipocrisia. A história humana, segundo Lenin, foi feita com o sangue 

da repressão das antigas classes dominantes pela atual classe dominante. Logo, a 

república burguesa democrática nada mais é do que um aparelho de repressão do 

proletariado.  

 Daí, Lenin destrinchou o significado da liberdade de reunião e a liberdade de 

imprensa para os que não dispõem desses meios. O terror que atravessou de ponta a 

ponta, dos EUA até a Alemanha, não foi um desvio, mas a necessidade de defesa da 

dominação de classe. A defesa da ditadura do proletariado se insere como o único meio 

de contraposição ao poder burguês, segundo o líder bolchevique. Isto implica em que 

 
A diferença fundamental entre a ditadura do proletariado e a ditadura 
de outras classes – ditadura do suserano na Idade Média e a ditadura 
burguesa em todos países capitalistas civilizados – consiste no fato de 
que a ditadura dos suseranos e a dos burgueses foram uma supressão 
forçada da resistência oferecida pela grande maioria da população, 
notadamente, a classe trabalhadora. Ao contrário, a ditadura do 
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proletariado é uma supressão forçada da resistência dos exploradores, 
isto é, de uma minoria insignificante da população, os latifundiários e 
capitalistas.31

 
 

 De forma didática, Bukharin fez uma exposição do programa da Internacional. A 

guerra foi uma tentativa de supressão das contradições capitalistas, o que redundou em 

uma guerra civil, que motivou a revolução comunista. Então, ele tratou o tema da 

tomada do poder, a relevância de instituição de um novo poder política e a eliminação 

do antigo Estado burguês; a formação dos tribunais proletários, a deslegitimação dos 

tribunais burgueses etc. Ainda alertou para a posição privilegiada do proletariado 

industrial como passageira. 

 Quanto aos aspectos econômicos, a finalidade do socialismo era a socialização 

dos meios de produção, a qual deveria submeter-se a um Plano único. A pequena 

propriedade deveria permanecer intocada, mas expropriariam os bancos, as indústrias, 

assim como o comércio. 

 Para arrematar, Bukharin foi enfático sobre a necessidade de aliança com os 

detentores do poder dos conselhos e a oposição aos social-democratas de centro e de 

direita. 

 

1.7 A Era Stálin 

 

 A história do período stalinista da Comintern foi um momento delicadíssimo 

para a esquerda mundial. O alto comando da Internacional Comunista teve que lidar 

com questões urgentes: a política da Frente Popular, a agressão externa à Rússia e a 

repressão ao inimigo interno.  

 Ex-membro do Partido Social-Democrata Búlgaro, ex-dirigente sindical, ex-

membro do Comitê Central e do Executivo da Comintern. Este foi Dimitrov, aquele que 

seria um dos principais encarregados da cúpula stalinista na formação da nova diretriz 

da Internacional Comunista.  

                                                           
31 Idem, Ibidem. “The fundamental distinction between the dictatorship of the proletariat and a 
dictatorship of the other classes — landlord dictatorship in the Middle Ages and bourgeois dictatorship in 
all civilized capitalist countries — consists in the fact that the dictatorship of landowners and bourgeoisie 
was a forcible suppression of the resistance offered by the vast majority of the population, namely, the 
working people. In contrast, proletarian dictatorship is a forcible suppression of the resistance of the 
exploiters, i.e., of an insignificant minority the population, the landlords and capitalists.” 
 



52 
 
 Ele adquiriu maior notoriedade com o caso da difamação dos comunistas pelos 

nazistas com a responsabilização daqueles pelo incêndio do Reichstag. No processo do 

caso, Dimitrov desmentiu todas acusações estapafúrdias dos nazistas e inocentou seus 

camaradas comunistas. Com a publicação dos documentos - de Willi Munzberg - que 

desmentiam a tese nazista, seu prestígio foi renovado. 

 Deste momento em diante começaram os preparativos para a promoção de 

Dimitrov a uma posição de destaque na Comintern. No entanto, ele inicialmente 

apresentou-se um dirigente um tanto leniente, exigiu que seus documentos fossem 

resumidos – o que desagradou à cúpula da Comintern.  

 Contudo, Dimitrov foi alçado a altos postos do comando da III Internacional. Foi 

introduzido ao Presidium, tornou-se chefe do Birô da Europa central e passou a elaborar 

um novo programa político junto com Stalin em meados de maio de 1934.  

 Após longas discussões com Stalin a respeito da elaboração de uma nova linha 

política da III Internacional, foi dado a Dimitrov o aval para a convocação do VII 

Congresso. 

 De acordo com o pensamento de Dimitrov, o grande inimigo da III Internacional 

seria o fascismo. Os diretores consideraram louvável a proposição de um novo 

congresso e Stalin consentiu. A propósito, somente há sete anos antes tinha acontecido 

uma outra assembléia. À instância máxima foi determinada a organização dos relatores 

e a ordem do dia.  

 Para o VII Congresso, foram indicados quatro relatores. Estes foram 

encarregados dos relatórios sobre a política alemã, a construção do socialismo na 

URSS, o tema da guerra e, por fim, a luta contra o fascismo. 

 Quanto à questão alemã, deliberou-se pela mudança de tática contra a ofensiva 

nazista. Alguns execraram qualquer possibilidade de aliança com os social-democratas, 

enquanto que outros enfatizaram a necessidade de criação de uma Frente Única 

socialista. 

 A Togliatti foi concedido o momento de exposição, na qual defendeu uma 

atitude de respeito à social-democracia e declarou que o imperialismo deveria ser 

combatido a qualquer custo. 

 Particularmente na França houve os primeiros sinais de degringolamento da 

plataforma stalinista. Maurice Thorez, secretário-geral do PCF, transformou a frente 
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única operária em frente popular e conduziu a luta para a direita. A sua Frente foi 

constituída junto com o Partido Radical (burguês) e os demais partidos socialistas.  

 Em meio aos expurgos políticos no PCURSS, Stalin costurou alguns pactos. Em 

virtude da luta contra o fascismo, ele apoiou o governo francês. 

 

1.8 O VII Congresso 

 

 Em agosto de 1935 foi iniciado o VII Congresso da Comintern na Sala das 

Colunas de Moscou. No total havia 513 delegados de 65 partidos, 371 daqueles tinham 

direito a voto e metade era classificada como operários. O chefe maior (Stalin) estava 

ausente e na maioria dos congressos anteriores também. Porém, ele foi saudado 

seguidas vezes pelos congressistas. 

 O responsável pelo relatório do Executivo foi Wilhelm Pieck, o qual teceu 

comentários contra os sectários e os social-democratas, ressaltou a importância das lutas 

operárias na Áustria, Espanha e França, destacou a relevância da militância do KPD. 

Para finalizar, ele exortou os seus pares a concentrar esforços no combate ao fascismo e 

à guerra.  

 O que os diferentes expositores dos relatórios deixam à mostra é a diversidade 

de matizes políticos dentro da direção da Comintern. Há os defensores da nova linha, 

seguidores de Stalin e Dimitrov, que convocam a defesa da fortaleza soviética em 

detrimento da internacionalização do socialismo. Com algumas exceções pontuais, a 

aposta na frente única foi lembrada por Togliatti e Thorez. Para coroar os discursos 

laudatórios ao stalinismo, houve um membro que denunciou os trotskistas, os contra-

revolucionários e companhia. 

 Lénski, em seu pronunciamento, asseverou a importância da frente única como 

base da frente popular e um elemento aglutinador da classe operária. Bela Kun indicou a 

positividade da democracia soviética como escudo à degenerescência fascista, embora a 

democracia burguesia devesse ser considerada como uma etapa anterior àquela.  

 Assim, foi formada a nova direção da III Internacional. Na pirâmide Dimitrov 

foi designado secretário-geral, na base, como seus auxiliares ficaram Pieck, Togliatti, 

Manuilsky, Kuusinen, Marty e Gottwald. A Bela Kun foi reservada uma representação 

simbólica. No entanto, a partir de então, todas as funções da burocracia seriam 

examinadas por Trissler, vulgo Moskvin, agente da GPU e Nikolai Ejov. 
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 Diante das queixas da delegação húngara a respeito da desconsideração dos 

trabalhos de Bela Kun, foi montado um processo condenatório a ele. Manuilsky listou 

as enormes faltas cometidas por ele no passado, a começar pela sua demora na expulsão 

de Trotsky.  

 Enquanto isso, a Comintern se propôs a reconstruir os elos com o KPD. A partir 

da Conferência de Bruxelas, foi lançado o programa de desenvolvimento da frente 

popular alemã contra o fascismo e a guerra.  

 Após o Congresso, houve uma reconfiguração radical do aparato da Comintern. 

Inúmeros departamentos foram suprimidos, outros foram criados, secretariados foram 

extintos. 

 Se fizermos um balanço do VII Congresso, diremos que o que subsistiu para a 

esquerda mundial foi a canalização dos esforços da URSS na preocupação com as 

questões da guerra. A revolução mundial foi um tópico suplantado pelos interesses da 

realpolitik socialista. Com a concentração da luta pela manutenção dos espaços 

conquistados (URSS), iniciou-se a temporada do grande terror stalinista e o 

departamento da polícia política teve total liberdade na eliminação dos dissidentes do 

regime. 

 

1.9 As Frentes Populares 

 

 A Frente Popular ou “Frente dos Povos” foi uma resposta menos ortodoxa da 

Internacional Comunista às falhas do chamado “Terceiro Período” (1928-1935), durante 

a qual a Comintern embarcou numa onda insurrecional de extrema-esquerda na época 

da depressão capitalista mundial. 

 A culminação desta linha política foi a falência do Partido Comunista Alemão, o 

maior Partido Comunista fora da Rússia até então, para efetivamente combater o levante 

e a eventual vitória, dos nazistas. Foi um período marcado pelo sectarismo e o 

aventureirismo. Por todo o mundo, ativistas comunistas dissidentes se reuniram para 

estabelecer “sindicatos vermelhos” em oposição ao movimento sindical estabelecido; 

desnecessário dizer quão isolada e pequena foi a influência entre os trabalhadores. Além 

disso, qualquer trabalho com trabalhadores não-comunistas foi proibido ou 

desencorajado, efetivamente destruindo a habilidade da classe de se unir contra o 

inimigo fascista comum. 
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 Em resposta, Georgi Dimitrov, o líder búlgaro da Comintern, no VII Congresso 

da Internacional Comunista de 1935, propôs em um discurso intitulado “A Unidade da 

Classe Operária contra o Fascismo”, uma alternativa ao aventureirismo que era 

anteriormente conhecido por “Frente Unida contra o Fascismo” mas foi mais 

comumente referido por Frente Popular. 

 Enquanto que antes desta data, as seções da Comintern consideravam as 

organizações anarquistas e socialistas como “social-fascistas”, unidade de ação contra o 

fascismo com eles se tornou a ordem do dia. Porém, essa unidade “contra o fascismo” 

foi também a unidade que Dimitrov e Stalin argumentaram. Assim esta ação, quase 

sempre se manifestou nas campanhas eleitorais com estes partidos capitalistas 

progressistas e anti-fascistas, isto é, aquelas Frentes Populares, incluindo a subordinação 

da independência política dos partidos operários a esta unidade. 

 Porque esta unidade foi o foco da Frente Popular, tudo o que pudesse ultrapassar 

os limites do acordo de luta contra o fascismo, deveria ser oposto. A Comintern 

estabeleceu que “primeiro nós lutamos contra o fascismo, depois nós lutamos pela 

revolução socialista”. Essa atitude inevitavelmente significava que os Partidos 

Comunistas teriam que agir como freios em mobilizações durante este período. 

 Governos de Frentes Populares foram eleitos na França e Espanha com um 

programa capitalista “anti-fascista”. Mas devido à enorme radicalização da classe 

operária que resultou na condução das Frentes Populares ao poder, os trabalhadores 

quiseram ir além do programa da Frente Popular. 

 O grande berço da Frente Popular foi a França. Com assinatura do tratado 

franco-soviético, não havia mais meios dos Radicais oferecerem resistência. Eles 

efetivamente se engajaram após as eleições municipais.  

 Na esteira do movimento, seguiu-se a Espanha. A Guerra Civil Espanhola de 

1936 foi a condensação de todas lutas políticas mundiais do período, um movimento no 

qual os militantes fascistas, stalinistas, trotskistas e nazistas se engajaram 

passionalmente pela causa. O quadro Guernica (1937) de Picasso é a expressão máxima 

deste ambiente. No entanto, o principal coveiro da revolução comunista não foram os 

franquistas (a direita), mas os enviados – pasmem! – stalinistas. 

 
Era necessário, em primeiro lugar, ganhar a guerra, ‘primeiro vencer 
Franco’, e para ele, reforçar o ‘bloqueio nacional e popular’, e a 
autoridade do ‘governo da Frente Popular’ contra aqueles que 
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chamavam ‘os inimigos do povo’ e que definiam assim: ‘os fascistas, 
os trotskistas e os incontrolados’. Fortes para o prestígio 
revolucionário da União Soviética aureolada pelo outubro vitorioso de 
1917, dispondo de fundos importantes e pronto para o apoio do único 
governo suscetível de contribuir com a Espanha em luta com uma 
ajuda material, foram os únicos a fim de participar do combate aos 
revolucionários chamados ‘trotskistas ou descontrolados’ quando não 
são assimilados aos fascistas. Os únicos a opor-se às comissões, as 
coletivizações, as expropriações, a justiça de classe de forma expedita, 
os únicos, em uma palavra a dizer em voz alta o que pensava a 
pequena burguesia republicana aterrorizada com as iniciativas das 
massas e que apenas começando a se recuperar do medo enorme que 
os anarquistas haviam inspirado.32

 
 

 A idéia da Frente Popular foi certamente engenhosa e contemplou os objetivos 

aos quais a III Internacional se propôs até certo ponto. Isto porque foram criadas 

bombas-relógios, variadas linhas políticas (da esquerda à direita) de diversos grupos 

sociais (classe média e classe operária), o que se tornou insustentável em determinado 

momento. Em virtude deste caldeirão social e político, explodiram diversas guerras 

civis nestes países. 

 Esta ação política foi tão endeusada ao ponto da própria polícia secreta soviética 

– sob o poder de Stalin – exterminar não só os opositores dentro da URSS, mas 

trotskistas, leninistas e anarquistas nos países das Frentes Populares, o que resultou no 

fortalecimento da própria direita. 

 

2.0 O rolo compressor 

 

 Neste tópico trataremos de um tema tabu na história da URSS. Os processos de 

Moscou, ou melhor, os expurgos de Stalin da fase do grande terror. Na época em que 

aconteciam estes crimes políticos havia alusões eventuais, menções veladas, boatos, 
                                                           
32 BROUÉ, Pierre. La revolución española 1931-1939. Trad. de Pilar Bouzas. Barcelona: Peninsula, 
1977, p.53. 
“Era necesario, en primer lugar, ganar la guerra, “primero vencer a Franco”, y para ello, reforzar el 
“bloque nacional y popular”, y la autoridad del “gobierno de Frente Popular” contra aquellos que 
llamaban “los enemigos del pueblo” y que definían así:“los fascistas, los trotskistas y los incontrolados”. 
Fuertes por el prestigio revolucionário de la Unión Soviética aureolada por el octubre victorioso de 1917, 
disponiendo de fondos importantes, y pronto del apoyo del único gobierno susceptible de aportar a la 
España en lucha una ayuda material, fueron los únicos en poder entablar de frente la lucha contra los 
revolucionarios que llamaban “trotskistas o incontrolados” cuando no los asimilaban a los fascistas. Los 
únicos en oponerse a los comités, a las colectivizaciones, a las expropiaciones, a la justicia de clase 
expeditiva, los únicos, en una palabra, en decir bien alto lo que pensaba la pequeña burguesía republicana 
aterrorizada por las iniciativas de las masas y que justo empezaba a reponerse del enorme miedo que les 
habían inspirado los anarquistas.” 
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mas nunca uma afirmação categórica da imprensa sobre o assunto. Somente durante a 

Comissão Dewey de 1937, na qual foi feito um julgamento internacional das acusações 

de Stalin contra Trotsky que houve uma maior publicidade sobre estes acontecimentos. 

Arthur Koestler fez também um dos mais reconhecidos textos condenatórios dos crimes 

stalinistas intitulado O Zero e o Infinito (1940). 

 Este momento da história da República Soviética foi denominado também de 

Ejovtchina em virtude do nome do algoz destes processos ser Nikolai Ejov. A violência 

do aparelho repressor, como um cupim, grassou todas as instâncias do Estado: o 

NKVD33

 O estopim dos expurgos foi o caso Bela Kun. Iniciou-se com um mal-entendido 

durante o VII Congresso, no qual este havia afirmado que a Comintern estava mal-

representada – ele se referia a Manuilsky e Moskvin. No entanto, Dimitrov havia dito 

que Kun tinha aludido a Stalin. Isto resultou em um processo condenatório contra ele, o 

qual foi preso e posteriormente, no dia 29 de agosto de 1938, foi sumariamente 

executado por “trotskismo”. Piatnitsky também foi um dos casos mais notórios, o qual 

foi acusado de instalar desafetos de Stalin nos partidos comunistas, introduzir idéias 

trotskistas em livros marxistas estrangeiros e roubar 30 mil rublos, foi barbaramente 

torturado e assassinado. 

, o partido e o próprio Estado. Ironicamente, os comunistas estrangeiros que 

buscaram abrigo na Comintern, que vieram fugidos de seus países de origem que 

estavam submetidos a ditaduras de direita, também foram impiedosamente perseguidos. 

 Quanto à arquitetura dos processos, pode-se dizer que foram processos forjados, 

com falsos testemunhos e provas inventadas. É o que se pode depreender a partir de 

uma análise detida dos documentos, de acordo com Broué. 

 Números são sempre discutíveis e variáveis. Todavia, segundo Zaccaria, afirma 

Aldo Agosti que certamente dois mil italianos morreram durante os processos de 

Moscou. Foram mil búlgaros assassinados, segundo Petko Boev, dos dois mil e 

quinhentos presos. Bukharin, Zinoviev, Rakovsky, Karl Radek, Fritz Platten são alguns 

dos dirigentes mais eminentes que foram à forca. Daqueles funcionários da Comintern 

foram executados 133. 

 No quadro dos partidos que foram inspecionados pela guilhotina soviética, 

houve uma regra geral. Aqueles membros que haviam sido condenados em seus países 

de origem foram severamente reprimidos na URSS, com exceção do partido polonês ao 

                                                           
33 Comissariado do povo ao Interior da URSS, ex-GPU (polícia secreta da URSS) 



58 
 
qual foi aplicada a lei inversa. Neste caso, foram vítimas da polícia soviética em torno 

de 30 poloneses.  

 Quanto aos húngaros, foram pouco mais que 15. Do Partido Iugoslavo, foram 

800 vítimas! As vítimas alemãs foram em torno de 23. Sobre o massacre aos búlgaros 

há divergências a respeito dos números: uns dizem 600, outros 400 e alguns dizem 

1000; o fato é que certos búlgaros foram protegidos devido ao poder de seu conterrâneo 

Dimitrov. 

 Trotsky foi indubitavelmente o caso mais infame da política conspiratória 

soviética. Um dos mais brilhantes líderes socialistas da história, o quixote da bandeira 

da internacionalização do socialismo, figura de renome mundial da intelectualidade 

(inclusive o próprio 34

 Há uma série de polêmicas a respeito da necessidade das revoluções fazerem 

sacrifícios (neste caso, o stalinismo) em nome do bem maior – a revolução. “Muitos 

autores retomaram, a famosa expressão de que ‘a revolução devora suas crianças’. Esta 

interessante fórmula não cabe aqui. Em 1937, Stalin não é mais a revolução e aqueles 

que ele devorava não eram mais suas crianças, mas tristes detritos do que restava de 

seus pares”

Walter Benjamin, o qual nutriu inequívoca simpatia pelo militante 

russo) tomou uma picaretada em seu exílio no México que lhe tirou a vida. Soma-se a 

isto o assassinato de seu filho, Sedov. 

35

 

. A série de assassinatos sem fim que o período Stalin produziu foram 

injustificáveis a não ser por um capricho de um líder que não admitia o saudável 

dissenso tampouco críticas do famigerado “bloco das oposições” no seio da III 

Internacional.  

2.1 O grande fiasco 

 

 O Pacto de não-agressão germano-soviético foi um choque para as opiniões 

públicas do mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda que viram isto como o 

mais completo oximoro justamente porque se tratava de uma aliança entre dois 

pensamentos políticos absolutamente díspares. No entanto, para os analistas políticos, 

                                                           
34 BENJAMIN apud LOWY. Redenção e Utopia – o judaísmo libertário na Europa Central. Trad. Paulo 
Neves. São Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 95. Em uma carta a Gretel Adorno Benjamin deu suas 
impressões a respeito da autobiografia de Trotsky: “Há muito tempo eu não assimilava nada com tamanha 
tensão, de cortar o fôlego”.  
35 BROUÉ, Pierre. História da Internacional Comunista 1919-1943 Tomo II. Trad. de Fernando Ferrone. 
São Paulo: Sundermann, 2007, p. 928. 
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não foi nenhuma surpresa. “Ele foi o trovão anunciando a ‘tempestade’ de que falava 
36Gabriel Péri numa brochura clandestina, uma horrenda tempestade para todos os 

membros e simpatizantes das organizações da Comintern ao redor do mundo.”37

 Às vésperas do Acordo nazi-soviético, Manulsky declarou a Peter Wieden, um 

membro da Juventude Socialista austríaca, que a URSS estava encurralada e prestes a 

entrar na guerra sozinha contra a Alemanha. Pois a Frente Popular espanhola estava 

agonizante, a classe operária alemã não se opôs fortemente aos nazistas e a Áustria 

sucumbiu ao poder de Hitler. No entanto, Manuilsky solenemente se omitiu em indicar 

as razões pelas quais o operariado dos respectivos países não teve condições de oferecer 

uma resistência à altura da complexidade da situação – a ausência do suporte de Stalin 

aos combatentes. 

 

 Devido ao desentendimento entre a URSS e as Missões francesa e inglesa, Stalin 

decidiu entrar em uma aliança secreta com a Alemanha. Um protocolo secreto, que foi 

revelado após a derrota da Alemanha na guerra, deu mais detalhes sobre as negociações. 

O Norte e o Sul da Europa seriam considerados esferas de influência da Alemanha e da 

URSS. A Finlândia, a Estônia e a Letônia fariam parte desta, enquanto que a Polônia 

seria partilhada.  

 Na assinatura, Ribbentrop e Stalin tiveram conversações amigáveis, brindaram e 

depois elencaram os principais desacordos entres os países nos anos 1930. Eles 

caracterizaram a Grã-Bretanha como o principal ator da obstrução das relações entre 

Alemanha e URSS, afirmaram que o pacto Anti-Comintern não tinha como alvo os 

russos, mas as democracias ocidentais e enfraquecer principalmente a City de Londres e 

os comerciantes ingleses.  

 No dia 24 de agosto de 1939, o ministro das Relações Exteriores, Joachim Von 

Ribbentrop, enviado a Moscou, assinou o pacto38

 A estratégia política dos PCs continuou no antifascismo. Para eles, aquele ato 

representou um “pacto de paz”. Eles ilusoriamente interpretaram este dentro da política 

. Para os comunistas europeus, este 

fato representou uma fraqueza dos “fascistas”. 

                                                           
36 Gabriel Péri (1902-1941) foi um proeminente jornalista e político comunista francês. 
37 BROUÉ, Pierre. História da Internacional Comunista 1919-1943 Tomo II. Trad. de Fernando Ferrone. 
São Paulo: Sundermann, 2007, p. 933. 
38 A assinatura do pacto foi a entrada da humanidade nas trevas, para a esquerda. Para Benjamin, em 
particular, significou o fim de todas as esperanças. O desenvolvimento da presente dissertação deve 
derivar desta idéia. 
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antifascista. Louis Aragon39

 

 conclamou a “Todos contra o agressor!” e Pierre-Laurent 

Darnar, no L’Humanité, convocou “a nação francesa contra o agressor hitlerista”. 

Maurice Thorez também foi um dos que ingenuamente ainda acreditaram no teor 

antifascista do tratado: 

Agindo assim, a URSS nocauteou o plano de Munique. Mas se Hitler, 
apesar de tudo, começar a guerra, então, que ele saiba bem que ele 
encontrará, perante ele, o povo da França unido, os comunistas na 
primeira fileira, para defender a segurança do país, a liberdade e a 
independência dos povos.40

 
  

  Raymond Guyot, secretário da KIM (Internacional da Juventude Comunista), 

secretário do WEB (Birô da Europa Ocidental) e membro do CEIC (Comitê Executivo 

da Internacional Comunista) foi um dos mentores da dissuasão do PCF em manter a 

linha antifascista. Porém, somente com o apoio do governo Daladier é que foi possível o 

abandono da linha antifascista pelo PCF. Por fim, o L´Humanité foi proscrito em 26 de 

agosto. O Exército alemão invadiu a Polônia em 1º de setembro e no dia 3 a França e a 

Inglaterra declararam guerra à Alemanha. 

 Com o despertar do significado político do pacto, os partidos comunistas 

afirmaram que a URSS havia feito a aliança com o demônio. André Marty tentou um 

diálogo com Stalin sobre isto e foi destratado. Na Inglaterra, o CPGB (Communist Party 

of Great Britain) convocou a lutar contra Hitler. A Comintern enviou a aprovação da 

idéia a Harry Pollitt, secretário do referido partido. Daí, os principais membros do 

Secretariado da Comintern foram encarregados da redação da tática que os respectivos 

países pró-URSS deveriam seguir. 

 Após o pacto, houve uma reconfiguração completa da antiga linha política de 

Stalin. A política antifascista fora completamente anulada. Portanto, a ordem expressa 

da Comintern aos partidos comunistas foi de lançamento de uma ação contra a política 

de traição da social-democracia, votar contra os créditos de guerra, declaração contra a 

guerra e denúncia de seu viés imperialista. 

 Depois de longuíssimas maquinações entre Dimitrov e Stalin, foi publicado um 

artigo assinado por aquele, mas corrigido por este, sobre as motivações da guerra. No 

                                                           
39 Louis Aragon (1897-1982) foi um escritor surrealista francês idolatrado por Walter Benjamin. 
40 L´Humanité, 26 de agosto de 1939. “Ce faisant, l’avion a frappe hors de l’URSS à Munich. Mais si 
Hitler, aprés tout, la guerre a commencé, alors qu’il sait très bien qu’il trouve devant lui, le peuple de 
France a rejoint les communistes au premier rang, pour défendre la sécurité du pays, la liberte et 
l’indépendence des peuples.” 
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texto, enfatizou-se o caráter imperialista da guerra e a disputa de interesses dos países 

capitalistas pela partilha da África, pelo domínio das matérias-primas e pelo domínio 

dos territórios ocidentais. Além disso, Dimitrov frisou a superioridade da sociedade 

socialista soviética diante da Alemanha nazista e a clarividência de Stalin na 

antecipação das razões da guerra e na construção da paz na Europa ocidental com a 

instalação de bases militares em pontos estratégicos. Finalmente, o texto denunciou a 

nulidade dos supostos nobres motivos dos países capitalistas de luta pela democracia 

contra o fascismo e que a guerra não tinha nenhum interesse aos trabalhadores. 

 

2.2 Os ecos do pacto 

 

 Não foi surpreendente a ira dos comunistas em virtude da assinatura do Pacto. 

Ele significou uma traição imperdoável aos princípios firmados no último congresso da 

Comintern. A história da Internacional vinha de um crescendo invejável de vitórias 

acachapantes contra o inimigo fascista e a difusão das frentes populares. Portanto, a 

assinatura do Pacto foi certamente uma excrescência política, um ato tresloucado e sem 

sentido, que negava toda a trajetória recente da Internacional Comunista. 

 No dia 24 de agosto, o Pravda e o Izvestia trouxeram notícias da parte secreta do 

Pacto, junto com a infame foto de capa da assinatura do Pacto, com o sorriso irônico de 

Stalin. A notícia foi recebida com choque e surpresa pelos líderes dos governos e pela 

mídia mundial, a maioria dos quais estava ciente apenas das negociações entre 

soviéticos, franceses e britânicos que tinham ocorrido há meses. O Pacto Molotov-

Ribbentrop foi recebido com choque pelos aliados da Alemanha nazista, notadamente o 

Japão, pelo Comintern, pelos países comunistas estrangeiros e pelas comunidades 

judaicas do mundo inteiro. A revista Time se referiu ao Pacto como o “Pacto 

Comunazista” e seus signatários como “comunazistas” até abril de 1941. 

 A agência de propaganda soviética e seus representantes entraram em uma 

campanha para minimizar a importância do ato sob o álibi de que eles tinham se oposto 

e lutado contra os nazistas de diversas formas por uma década antes da assinatura do 

Pacto. Na época, Molotov tentou reassegurar os alemães de suas boas intenções ao 

declarar à imprensa de que o “fascismo é uma questão de gosto”41

                                                           
41 SHEEN, Fulton John. Communism and the conscience of the West. Indianapolis: Bobs-Merrill Co, 
1948, p. 115. “Fascism is a matter of taste”. 

. Por sua vez, a 
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Alemanha nazista também deu um grande giro político ao reafirmar sua oposição 

virulenta à URSS, embora Hitler considerar um ataque à URSS como ‘inevitável’. 

 As preocupações em torno da possível existência de um protocolo secreto foram 

primeiramente expressadas pelas organizações de inteligência dos países Bálticos dias 

depois da assinatura do pacto. As especulações aumentaram quando negociadores 

soviéticos se referiram às negociações sobre bases militares daqueles países. 
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Capítulo III – Notas sobre as Teses sobre a Filosofia da História 

 

1.0 Um pequeno prólogo 

 

Para a história da filosofia, Nietzsche foi considerado um filósofo avant la lettre. 

Isto é, um filósofo extemporâneo porque seu pensamento não parece ser próprio de seu 

tempo, mas de um tempo avançado. Daí, seu sucesso relativamente póstumo e a 

incompreensão por parte de seus contemporâneos. 

 Da mesma forma – guardadas as devidas proporções, podemos destacar Walter 

Benjamin como um filósofo ímpar no cenário intelectual do século XX. Na esteira da 

trilha fundada pelo filósofo do Übermensch, Benjamin foi adepto do ensaísmo. É dono 

de uma coleção de textos fragmentários, um tanto herméticos, oblíquos. Mesmo sua 

magnum opus – as Passagens não pode ser classificada como uma obra em sentido 

clássico por ser, em sua maior parte, um conjunto de citações! 

 Em seu livro Homens em tempos sombrios Hannah Arendt apresentou Walter 

Benjamin como um crítico literário. No entanto, ele foi efetivamente um filósofo, como 

afirmava Gershom Scholem. Talvez fosse melhor nos contentarmos com o perfil criado 

por Adorno: 

 

O nome do filósofo que tirou sua vida enquanto fugia dos carrascos 
de Hitler tem, nos mais de 20 anos desde então, adquirido uma certa 
aura, apesar do caráter esotérico de seus primeiros escritos e da 
natureza fragmentária dos últimos. O fascínio da pessoa e do seu 
trabalho não permitia ter outra alternativa do que a de atração 
magnética ou rejeição horrorizada. Tudo que caía sob o escrutínio das 
suas palavras era transformado, como se fosse radioativo. Sua 
capacidade de continuamente trazer novos aspectos, não por explosão 
de convenções por meio da crítica, mas sim, organizando-se, de modo 
a ser capaz de se relacionar com o seu objeto de uma maneira que 
parecia além de todas as convenções - esta capacidade dificilmente 
pode ser adequadamente descrita pelo conceito de originalidade. 
Nenhuma das idéias que fluíam de sua reserva inesgotável nunca 
fingiu ser mera inspiração. Benjamin, que como sujeito realmente 
viveu todos as experiências originárias que a filosofia contemporânea 
oficial só fala, parecia ao mesmo tempo totalmente separado delas. 
(...)Ele não tinha nada do filósofo no sentido tradicional. Sua própria 
contribuição para o seu trabalho não foi nada vital ou orgânico, a 
metáfora do criador é completamente inadequada para ele. A 
subjetividade de seu pensamento recolheu-se para sua diferença 
específica; o momento idiossincrático de sua mente, sua singularidade 
- algo que, de acordo com os costumes convencionais da filosofia, 
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teria sido tomado por contingente, efêmero, totalmente inúteis - 
legitimou-se, dando ao seu pensamento o seu caráter atrativo.42

 
 

 Com sua prosa fluente e vertiginosa, Adorno realizou uma apresentação 

brilhante das características idiossincráticas do filósofo berlinense. Não se trata de um 

panegírico, mas de uma justa homenagem ao seu companheiro intelectual. Em poucas 

linhas, Adorno fez uma caracterização honesta e declarou qual seria a reação natural 

diante da leitura dos textos de Benjamin: adora-se ou odeia-se. Em seguida é 

reconhecida a força da capacidade analítica do autor em apreender seu objeto nos 

mínimos aspectos, que se tornariam imperceptíveis para um filósofo descuidado. 

 Embora sua filosofia tenha obtido uma recepção enviesada em certos países, 

para citarmos o caso da França, no qual ele adquiriu notoriedade como historiador da 

cultura, é indubitável a relevância de seus ensaios sobre arte e literatura. Entretanto, não 

podemos nos desvencilhar de uma perspectiva mais totalizante de compreensão do todo 

no qual história, cultura, arte, política e teologia convergem. 

 Avesso a dicotomias do tipo progressista ou conservador, revolucionário ou 

nostálgico, Benjamin não cabe neste exíguo espaço político. “Ele é um crítico 

revolucionário da filosofia do progresso, um adversário marxista do ‘progressismo’, um 

nostálgico do passado que sonha com o futuro, um romântico partidário do 

materialismo. Ele é, em todas as acepções da palavra, ‘inclassificável’.”43

 Não seria sensato também recair em mal-entendidos tais como apontá-lo como 

um autor pós-moderno. Se pinçarmos, por exemplo, sua concepção de história observa-

 

                                                           
42 ADORNO, Theodor W. Prisms. Trans. WEBER, Samuel; WEBER, Shierry. Massachussets: MIT 
Press, 1997, p. 122. “The name of the philosopher who took his life while fleeing Hitler’s executioners 
has, in the more than twenty years since then, acquired a certain nimbus, despite the esoteric character of 
his early writings and the fragmentary nature of his later ones. The fascination of the person and of his 
work allowed no alternative other than that of magnetic attraction or horrified rejection. Everything which 
fell under the scrutiny of his words was transformed, as though it had become radioactive. His capacity 
for continually bringing out new aspects, not by exploding conventions through criticism, but rather by 
organizing himself so as to be able to relate to his subject-matter in a way that seemed beyond all 
convention – this capacity can hardly be adequately described by the concept of ‘originality’. None of the 
ideas which flowed from his inexhaustible reserve ever pretended to be mere inspiration. Benjamin, who 
as subject actually lived all the ‘originary’ experiences that official contemporary philosophy merely talks 
about, seemed at the same time utterly detached from them. He had nothing of the philosopher in the 
traditional sense. His own contribution to his work was not anything ‘vital’ or ‘organic’; the metaphor of 
the creator is thoroughly inappropriate for him. The subjectivity of his thought shrank to its own specific 
difference; the idiosyncratic moment of his mind, its singularity – something which, according to 
conventional philosophical mores, would have been held for contingent, ephemeral, utterly worthless – 
legitimized itself by giving his thought its compelling character.” 
43 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – Uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história”. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 14. 
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se uma oposição frontal ao niilismo pós-moderno porque sua teoria exorta à uma 

emancipação do ponto de vista marxista-messiânico. 

 As Teses sobre a filosofia da história de Walter Benjamin fazem parte do rol de 

textos filosofico-políticos mais importantes da história do pensamento. Elas estão para a 

filosofia da história, assim como A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica 

está para a estética.  

 A sua perspectiva histórica se alimentou de três elementos: o marxismo, a 

teologia judaica e o romantismo alemão. Elas serviram de trampolim para a construção 

de uma nova concepção de história.  

 O Romantismo exerceu uma influência poderosa sobre seu pensamento, pois 

trata-se de uma visão de mundo e de um estilo de pensamento. Em síntese, o 

pensamento romântico se fundou num elogio do valores pré-modernos em detrimento 

da civilização moderna; crítica à reificação, ao desencantamento do mundo e à 

mecanização da vida.  

 O Romantismo foi certamente uma das correntes mais influentes no pensamento 

alemão até o início do século XX. Schlegel, Novalis, Hoffmann, Franz von Baader 

foram algumas das figuras que inspiraram a teoria benjaminiana. O que ele auferiu 

destes pensadores foram suas idéias historiográficas, teológicas e estéticas. 

 Antes da publicação de seu livro intrincado O conceito de crítica de arte no 

Romantismo alemão (1919), ele publicou um texto intitulado Romantismo (1913), no 

qual instigava a criação de um novo romantismo dotado da vontade romântica de 

beleza, vontade romântica de verdade e a vontade romântica de ação. 

 Desta mesma época provém um texto que lançava os pilares de uma nova 

religião e um novo socialismo, os quais deveriam aglutinar Nietzsche, Tolstoi e 

Strindberg. Com esta intervenção, ele fez um endosso da crítica aos elementos 

reificantes do progresso moderno: a transformação do trabalho em técnica, a 

mecanização dos homens e a fé cega no progresso. 

 Neste ponto, Benjamin deu um novo sentido à crítica romântica, não para 

retorno ao passado, mas com vistas à revolução. Em A vida dos estudantes (1915), deu 

mais fôlego aos seus dardos com idéias que o perseguiriam pela vida inteira. Para ele, as 

verdadeiras questões encontravam-se em Nietzsche, Platão, nos românticos. O tempo 

histórico, por sua vez, era considerado sua preocupação central. Na entrada do texto, ele 

apontou sinais de concepção emancipadora de história: 
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Há uma concepção da história que, confiando na infinitude do tempo, 
distingue apenas o ritmo dos homens e das épocas que rápida ou 
lentamente avançam pela via do progresso. A isso corresponde a 
ausência de nexo, a falta de precisão e de rigor na exigência que ela 
faz ao presente. A consideração que se segue visa, porém, um estado 
determinado, no qual a História repousa concentrada em um foco, tal 
como desde sempre nas imagens utópicas dos pensadores. Os 
elementos do estado final não afloram à superfície enquanto tendência 
amorfa do progresso, mas se encontram profundamente engastados 
em todo presente como as criações e os pensamentos mais 
ameaçados, difamados e desprezados. [...] Esse estado [...] só pode ser 
apreendido em sua estrutura metafísica, como o reino messiânico ou 
como a idéia da Revolução Francesa.44

 
 

 De maneira inédita, apareceram as imagens utópicas da revolução messiânica 

como centros de força contrários ao progresso. No seu livro acerca do Romantismo 

alemão, Benjamin enfatizou que o messianismo romântico deveria ser considerado 

como a essência histórica do Romantismo. Ele citou Friedrich Schlegel: “O desejo 

revolucionário de realizar o Reino de Deus é... o começo da história moderna.” Temos 

neste trecho duas imagens radicalmente discrepantes: de um lado, o devir de um tempo 

infinitamente vazio (ideologia moderna do progresso) contra uma idéia qualitativa de 

tempo infinito e a vida humana como realização. Existe uma evidente analogia entre 

estas passagens e a tese 13 das Teses sobre a filosofia da história. 

 A resposta para a conexão – que ainda não havia sido tematizada – entre o 

messianismo e a revolução deveria ser feita somente em 1921 com a publicação do 

Fragmento teológico-político. De início, ele executou uma clivagem radical entre estes 

dois mundos ao afirmar que “nada de histórico pode entrar em relação com o 

messiânico”45

 Daí, surgiu mais uma lacuna a qual foi enfrentada posteriormente. Se os reinos 

messiânico e revolucionário já haviam sido citados, faltava explicitar a relação com o 

materialismo histórico. Somente do encontro marcante com a leitura da famosa obra de 

Lukács de 1924 e a paixão avassaladora por Asja Lacis é que o marxismo foi 

introduzido em seu pensamento. 

. No entanto, ele reserva uma pequena fresta pela qual pode ocorrer uma 

ligação entre a revolução e o reino messiânico. “A busca da felicidade da humanidade 

livre” pode “favorecer o surgimento do reino messiânico”.  

                                                           
44 BENJAMIN, Walter. Documentos de cultura, documentos de barbárie. Trad. Celeste H. M. Ribeiro de 
Sousa. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1986, p. 151. 
45 BARRENTO, João (org.). Walter Benjamin – o anjo da história. Lisboa: Assírio e Alvim, 2010, p. 21.  
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 Há um conceito do marxismo que seria imediatamente próximo à sua visão de 

história, a luta de classes, porém, sem prejuízo das antigas idéias teológico-românticas. 

Daí o espanto da esquerda oficial – com a qual ele sensatamente fez questão de 

esquivar-se - da época coadunada com a maré progressista. É por isso que Walter 

Benjamin causou tanta estranheza. 

 No texto “Alarme de incêndio” de Rua de mão única (1928), Walter Benjamin já 

antecipava certos temas que seriam encontrados nas Teses, tais como a crítica do 

progresso: “E se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até um momento quase 

calculável do desenvolvimento econômico e técnico (a inflação e a guerra de gases o 

assinalam), tudo está perdido. Antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o 

pavio que queima seja cortado”46

 Na contramão do pensamento dominante, Benjamin escolheu a via do 

antiprogressismo para apostar na oposição à evolução história que levaria à barbárie, o 

que às vezes se assemelha à uma profecia, pois de fato o que ele escrevia na década de 

1920 se concretizaria com o desenrolar dos fatos a partir de 1939 até 1945 – a assinatura 

do Pacto Molotov-Ribbentrop, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a explosão da 

bomba atômica. Todos estes fatos sintetizam o sentimento difuso da sociedade da época 

que a humanidade caminhava para o Apocalipse. Esta intuição clarividente se aliaria à 

descoberta do pessimismo surrealista, mas um pessimismo revolucionário. 

.   

 O aparente progresso da humanidade que ofuscou a visão da social-democracia e 

dos partidos burgueses é a imagem do Belo horror, a qual Benjamin descreveu 

perfeitamente uma celebração paradoxal.  

 
14 de julho. Desde o Sacré-Coeur  fogos de artifício se derramam 
sobre Montmartre. O horizonte atrás do Sena arde. Os rojões 
sobem e se apagam sobre a planície. Na encosta íngreme se 
apinham dezenas de milhares de pessoas a fim de acompanhar o 
espetáculo. (...) Pois o claro grito de horror, o terror pânico, é o 
reverso de todas as genuínas festas populares. O leve estremecer 
que aos poucos percorre os inumeráveis ombros anseia por ele. 
Para a multidão, em sua existência mais profunda e inconsciente, 
festejos e incêndios são apenas jogos, nos quais se prepara para o 
momento da emancipação, para a hora em que pânico e festa, 
irmãos separados por longo tempo, ao se reconhecerem, se abracem 

                                                           
46 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II - Rua de mão única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho; 
José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 46. 
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na insurreição revolucionária. Com todo direito celebra-se na 
França a noite de 14 julho com fogos de artifício.47

 
 

 Esta é a alegoria perfeita para a ilustração de períodos históricos nos quais uma 

superfície de aparente sucesso esconde um cortejo infinito de opressões. 

Em face do canhestro otimismo burguês, ele ofereceu à contraface do progresso 

autodestrutivo o pessimismo organizado para deter o estopim que estava prestes a 

explodir. Este pessimismo do Surrealismo demonstra sua correspondência com o 

comunismo. 

 À época de 1929, o stalinismo corria de vento em popa e anunciava os feitos 

esplendorosos do Estado soviético, o qual deveria sobrepujar o frágil império capitalista 

que estava na iminência do colapso – afinal, estamos no auge da Crise mundial do crack 

da Bolsa de Nova York. À margem da história, Pierre Naville48 publicou La Révolution 

et les intellectuels (1928), um dos livros de cabeceira de Walter Benjamin. Para Naville, 

o método revolucionário marxista tinha sua fonte principal no pessimismo. Nesse 

sentido, ele execrava o otimismo de Herbert Spencer e de Anatole France. “É preciso 

organizar o pessimismo”, “a organização do pessimismo é a única palavra de ordem que 

nos impede de perecer”49

 Como o pessimismo era um termo extremamente fora de lugar ao vocabulário da 

esquerda oficial, Pierre Naville foi expulso do PCF e se tornou um dos líderes do 

trotskismo francês. 

. 

 O núcleo do programa pessimista de Benjamin situava-se com relação ao futuro 

da Europa. Esta perspicácia para alçar-se do pensamento único dominante de seus 

contemporâneos e enxergar nos interstícios da história elementos da catástrofe é o que 

caracteriza Walter Benjamin. 

 A melancolia revolucionária de Walter Benjamin segue a tradição de pensadores 

como Blanqui e Péguy. Porém, a opção pela causa dos oprimidos não escolhia a via 

usual da luta das massas ou da fé cega no progresso socialista. O termo mais exato é a 

aposta pascaliana conforme exposto por Löwy - que denota mais esse sentido de um 

jogo que contém o risco sobre as possibilidades de ganhos futuros é, de fato, um jogo no 

escuro -  na possibilidade de emancipação humana. 
                                                           
47 Idem, ibidem, p. 274. 
48 Pierre Naville (1903-1993) foi um escritor surrealista francês e sociólogo. Foi membro do grupo de 
pensadores surrealistas “Investigando o sexo”. Foi militante trotskista, filiado ao PSU (Partido Socialista 
Unificado). 
49 NAVILLE, Pierre. La révolution et les intellectuels. Paris: Gallimard, 1965, p. 76-77, p. 110-117. 
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 O surrealismo, no entendimento benjaminiano, seria uma versão contemporânea 

do romântismo revolucionário. Löwy curiosamente cunhou o termo “marxismo gótico” 

para definir a corrente comum a Walter Benjamin e André Breton. Por gótico, ele 

entende como “o fascínio pelo encantamento e pelo maravilhoso, bem como pelos 

aspectos ‘enfeitiçados’ das sociedades e das culturas pré-modernas. O romance noir 

inglês do século XVIII e alguns românticos alemães do século XIX são referências 

góticas que encontramos no coração da obra de Breton e Benjamin”.50

 Este marxismo pode ser compreendido como um materialismo histórico que 

incorpora o teor mágico das culturas passadas, aquele lado obscuro da história 

revolucionária. O termo gótico também remete à valorização de certos aspectos da 

cultura medieval, como o amor cortês da Idade Média, que, tanto para Breton, quanto 

para Benjamin constituíam um dos mais autênticos exemplos da iluminação profana – 

aquela que é capaz de apreender o que é efêmero, “assim na obra Rua de mão única – 

onde há aforismos sobre cartazes, publicidade, placas, luminosos – encontramos uma 

metafísica da transitoriedade”

 

51

 Walter Benjamin, como todo autor, foi multifacetado; seus escritos não 

compõem um todo monolítico e linear. Portanto, é possível entrever em seus textos de 

1933 a 1935 um forte conteúdo marxista, em Experiência e pobreza (1933) e O autor 

como produtor (1934). No entanto, ele nunca abandonou seu interesse pelos temas 

românticos, o que se confirma com o ensaio sobre Bachofen de 1935. 

. 

 A partir de 1936, houve uma guinada romântica à sua crítica marxista do 

capitalismo. A alegoria que opõe o autômato e a vida – exposta em um ensaio sobre 

E.T.A Hoffmann -, que também foi aproveitada nos ensaios sobre Baudelaire é uma 

claríssima referência ao romantismo. A alienação do trabalhador descrita por Marx está 

de acordo com a alusão aos movimentos automáticos dos transeuntes da multidão que 

foram escritas por Poe. Neste contexto, a experiência autêntica da Erfahrung 

(experiência) foi suplantada pela Erlebnis (vivência) de pessoas sem memória. 

 Para Walter Benjamin, o anátema dos progressos da civilização moderna 

capitalista que liquidou a subjetividade humana corresponde, tal qual os românticos, à 

um passado idealizado do comunismo primitivo. 

                                                           
50 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – Uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história”. São Paulo: Boitempo, 2005, 26. 
51 MATOS, Olgária. Iluminação mística, iluminação profana: Walter Benjamin. Discurso: FFLCH-USP, 
1994, pp 87 – 108. 
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 Do coquetel criado a partir do romantismo e marxismo, Benjamin construiu uma 

filosofia da história sui generis em seu ensaio sobre Bachofen. Este inspirou tanto 

anarquistas quanto Élisée Reclus52

 Os seus estudos sobre Baudelaire fazem uma referência aproximada sobre a vida 

anterior, uma época primitiva utópica, onde houve uma experiência autêntica na qual as 

festas populares constituíam um signo desta. É esta experiência autêntica que 

Baudelaire reclamou em seus textos contra o inferno do eterno retorno da modernidade: 

“O essencial é que as correspondências contenham uma concepção da experiência que 

dê espaço para elementos cultuais. Seria preciso que Baudelaire se apropriasse desses 

elementos para poder avaliar plenamente o que significa, na realidade, a catástrofe que 

ele mesmo, enquanto homem moderno, testemunha”

 por fazer menção à uma sociedade comunista nas 

origens da história. Além deste, Engels e Paul Lafargue também foram surpreendidos 

pelas suposições de Bachofen sobre uma maior igualdade entre as antigas sociedades 

matriarcais e uma concepção mais flexível de autoridade no comunismo primitivo. 

53. Segundo Rolf Tiedemann, “a 

idéia das correspondências”, para Benjamin, “é a utopia pela qual um paraíso perdido 

aparece projetado no futuro”54

 Após esse período, Walter Benjamin iria empreender uma enorme revisão de 

seus escritos progressistas. O seu ensaio Eduard Fuchs, colecionador e historiador 

(1937) publicado na Zeitschrift für Sozialforschung foi inteiramente dedicado a este 

tema. Ele pode ser considerado um prólogo às Teses por remeter os temas da crítica ao 

positivismo e ao evolucionismo darwinista. 

. 

 O que Walter Benjamin intencionava com esses trabalhos era delimitar o campo 

do materialismo histórico com relação às filosofias burguesas da história. Tratava-se de 

um combate político. Com estes escritos, ele almejou aprofundar o teor crítico e o 

conteúdo revolucionário do materialismo histórico. A idéia não era fazer um 

reviosionismo, mas um retorno ao velho Marx. 

 A filiação romântica da crítica ao progresso de seu marxismo era inegável. Até 

mesmo o próprio Marx se beneficiou desta fonte romântica. No texto Karl Marx (1938), 

de Karl Korsch, Walter Benjamin encontrou o apoio para esta tese:  

 
                                                           
52 Jean Jacques Élisée Reclus (1830-1905) foi um geógrafo e anarquista francês. Participou de um 
movimento que tentou impedir o golpe de 1851 de Napoleão e da Comuna de Paris (1871). 
53 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III - Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. 
Trad. José Carlos Martins Barbosa; Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 191. 
54 Idem, ibidem, p. 206. 
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Com toda razão, e não sem nos fazer pensar em de Maistre e em 
Bonald, Korsch diz: ‘Assim, também na teoria do movimento 
operário moderno, há uma parte da ‘desilusão’ que, depois da 
grande Revolução Francesa, foi proclamada pelos primeiros 
teóricos da contra-revolução e, em seguida, pelos românticos 
alemães e que, graças a Hegel, teve uma forte influência sobre 
Marx’55

 
. 

 O que Walter Benjamin, em meados de 1936-1937, começava a expor em seu 

materialismo estava a anos-luz da cartilha stalinista do materialismo dialético e se 

assemelhava muito mais ao marxismo heterodoxo de Karl Korsch. Estas escolhas não 

foram fortuitas. 

 O pensamento político também causou evidente admiração em Walter Benjamin. 

Como já assinalamos no capítulo anterior, o contato que ele teve com a autobiografia de 

Trotski foi extremamente impactante – ele fez uma descrição detalhada deste êxtase em 

uma carta à esposa de Adorno em 1932. 

 Em uma demonstração radical de respeito aos seus preceitos morais e políticos, 

ele fez uma crítica impiedosa ao seu companheiro Brecht por ele ter transmutado em 

poesia os elogios aos feitos condenáveis de Stalin. 

 A oposição da URSS aos nazistas e fascistas foi a única esperança que restou a 

Walter Benjamin. Embora considerasse o regime soviético como “uma ditadura pessoal 

com todo seu terror” – em uma carta a Horkheimer de 3 de agosto de 1938, ele 

considerava “com muitas reservas, pelo menos por enquanto” a URSS “como o agente 

de nossos interesses em uma guerra futura”56

 

. 

1.1 Uma Genealogia das Teses sobre a Filosofia da História 

 

 Este trabalho tem como um de seus objetivos fazer uma “história das Teses”, 

uma espécie de genealogia de sua gestação. Tentar entrever o que subsistiu nas Teses 

como influências de certos fatos históricos do século XX. Daí, a importância da 

realização de uma introdução panorâmica à história do marxismo que fizemos 

anteriormente. Consideramos três momentos históricos capitais na influência dos textos 

                                                           
55 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron; Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: 
UFMG, 2006, p. 820. 
56 TIEDEMANN, Rolf apud LÖWY, Michael. Walter Benjamin:  aviso de incêndio – Uma leitura das 
teses “Sobre o conceito de História”. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2007, 
p. 32. 
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que resultaram na escrita das Teses: a Revolução Alemã (1918), a ascensão de Hitler e o 

nazi-fascismo e o Pacto Molotov-Ribbentrop. 

 Deste modo, terminada esta primeira etapa do plano geral da dissertação, que é a 

história de determinados episódios significativos do século XX para as Teses, devemos 

iniciar o comentário efetivo da mesma. Para esta tarefa, nos serviremos de certos 

trabalhos consagrados nas leituras das Teses sobre a filosofia da história: Walter 

Benjamin: aviso de incêndio – Uma leitura política das Teses sobre a filosofia da 

história de Michael Löwy. Além disso, há Medianoche en la historia de Reyes Mate, 

um filósofo espanhol. 

 “As teses ‘Sobre o conceito de história’ são a resposta política de um filósofo 

quando a Europa não tinha nenhum lugar para a esperança”57

 As Teses sobre a filosofia da História, portanto, carregam esse forte sentido 

testemunhal. Elas simbolizam o fruto de uma humanidade que clamava pela 

emancipação e pelo fim da barbárie. Para Walter Benjamin, o qual sofreu uma enorme 

influência do Romantismo alemão e suas idéias de messianismo e progresso assim 

como também o contato com o socialismo real e a leitura de História e consciência de 

classe, a notícia do Pacto Molotov Ribbentrop selou definitivamente o fim de qualquer 

esperança de redenção humana.  

. Esta frase de Reyes Mate 

é lapidar porque dá a verdadeira dimensão agonística daquele documento. É o ano de 

1940: Hitler estava prestes a ter o domínio completo da Europa (havia invadido a 

França, a Polônia e boa parte do Oeste europeu), a Segunda Guerra mundial, as notícias 

sobre os processos de Moscou e o Pacto Molotv Ribbentrop – a meia-noite no século. 

Havia um sentimento real de catástrofe, o mundo estava efetivamente perto do fim. Não 

se tratava de qualquer tipo de veleidade metafísica dos filósofos, mas de uma ameaça 

tangível que poderia levar a humanidade à autodestruição – o próprio Walter Benjamin 

foi forçado a passar seus últimos dias no exílio até tirar sua própria vida em Port-Bou 

devido à perseguição nazista, o que não parece um absurdo diante dos fatos que 

somente Adorno e Horkheimer seriam testemunhas tais como a explosão da bomba 

atômica. 

 É surpreendente este gesto de resistência de Walter Benjamin, que fazia chegar a 

Adorno em 1938, quando este o incentivava a abandonar a Europa e somar-se ao grupo 
                                                           
57 REYES MATE, Manuel. Medianoche en la historia – comentários a las tesis de Walter Benjamin 
“Sobre el concepto de historia”.Madrid: Trotta, 2006, p. 11. “Las tesis ‘Sobre el concepto de historia’ 
son la respuesta política de un filósofo cuando en Europa no había ningún lugar para la esperanza”. 
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de exilados judeus que haviam deixado o Velho continente fugindo do fascismo: 

“Todavia”, eu digo, “há posições a se defender na Europa”. Queria fixar seus olhos na 

Medusa, esta figura mítica sem rosto que matava quem ousava olhá-la de frente, para 

arrancar da história o segredo do mal que cercava a humanidade. Alguns anos antes 

havia descrito sua posição como a de um náufrago que se agarra ao mastro do barco que 

está afundando para dele fazer SOS. “Era a posição de uma testemunha que escolhia 

ficar ali e não a de alguém que casualmente passava por aquele lugar”58

 É exatamente porque selou com sua morte o papel que se havia dado de 

“avisador do incêndio” que os textos fragmentários de Benjamin se revestiram de uma 

autoridade singular. Não dizia a propósito Franz Rosenzweig – o autor da Estrela da 

redenção, o livro que sempre acompanhava o seu Angelus Novus de Paul Klee – que 

“não há verdade maior do que aquela que se paga com a própria vida”?

. 

59. De todos seus 

escritos são estes fragmentos póstumos, que havia sido batizado como Tesis60

 A primeira publicação que se tem notícia das Teses sobre a filosofia da História 

é uma edição comemorativa da Zeitschrift für Sozialforschung em 1942. Em 1947 

houve outra edição na Les Temps Modernes por Pierre Missac, na França, sem maiores 

conseqüências.  A mesma indiferença ocorreu com a edição que Adorno fez na revista 

alemã Neue Rundschau de 1950. Somente com a edição por Adorno de uma antologia 

de textos chamada Schriften de 1965 é que houve uma repercussão maior das Teses. Em 

1969 foi organizada a primeira publicação americana por Hannah Arendt. Em 1974 

houve uma nova edição com as Gesammelte Schriften organizada por Rolf Tiedemann e 

Hermann Schweppenhäuser, com a colaboração de Adorno e Scholem. Em 1967 houve 

a primeira edição em língua espanhola das Teses dentro dos Ensayos escogidos na 

Argentina, somente cinco anos depois houve uma edição na Espanha! Enfim, em 1991 

, os que 

mais carregaram essa autoridade. Se hoje seguem comovendo e dando o que pensar é 

porque há mais o que falar daquele fascismo, desvelam uma lógica histórica que segue 

viva. 

                                                           
58 WOHLFARTH, Irving. Hombres del extranjero. Walter Benjamin y el Parnaso Judeoalemán. Ciudad 
de México: Taurus, 1999, p. 155. 
59 ROSENZWEIG, Franz. Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum ‘Stern der 
Erlösung’”, Berlin: Kleinere Schriften, 1937, p. 395. 
60 Os últimos escritos segundo o testemunho de sua irmã Dora, que os mimeografou em uma visita que 
fez ao seu irmão em Paris. Carta de Dora Benjamin a Adorno (22 de março de 1946), reunida em GS I/3, 
1227. 
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houve a adição de uma nova tese, a XVIIa, em virtude da descoberta de um 

Handexemplar por Giorgio Agamben. 

 As Teses sobre a filosofia da História também possuem várias versões. Há o 

manuscrito que ficou sob os auspícios de Hannah Arendt datado de 9 de fevereiro de 

1940, o qual contém 6 folhas e 17 teses com várias correções. Depois foram descobertas 

três folhas, com mais uma tese e duas variantes. Existe outra versão alemã 

datilografada, contendo as teses A e B, que é possivelmente a terceira ou quarta versão. 

Outra versão datilografada que é uma cópia idêntica à primeira versão, que contém uma 

carta do EUA. Uma terceira versão foi resumida por causa da censura, não possui todas 

as teses, nem a 18. Outra versão, descoberta por Agamben, tem 20 folhas, com várias 

correções de Walter Benjamin de próprio punho; tem 19 teses e o apêndice B e a 

inscrição “HANDEXEMPLAR” no alto da primeira folha. Por fim, existe uma versão 

francesa e não se sabe a data de redação. Lê-se num folheto adicional desta versão: VII 

como é possível no século XX; XI conceito marxista vulgar de trabalho; XIII crítica do 

progresso; XIV moda e revolução; XVI historicismo como prostituição XVIII sociedade 

sem classes como tarefa infinita. 

 

1.2 Tese 1 

 Não se sabe se há uma atitude deliberada de Walter Benjamin, mas ao que 

parece as Teses sobre a filosofia da história recorrem a um famoso motivo brechtiano: o 

distanciamento. Isso nos remete às peças de Brecht, as quais tinham como espinha 

dorsal esta forma, o espectador que as assiste não deve inspirar-se na estética burguesa 

que promove a identificação entre ator e espectador. Em contraposição ele deve tomar o 

espetáculo como uma forma de conhecimento verdadeiro e a arte como um caminho 

para a verdade. Como bem analisou Roberto Schwarz na seguinte passagem: 
 

De um lado fica a encenação antiilusionista que, em lugar de 
esconder, põe à mostra os procedimentos da teatralização. O 
público em conseqüência se dá conta do caráter construído das 
figuras e, por extensão, do caráter construído da realidade que elas 
imitam e interpretam. Ao sublinhar a parte do fingimento da 
conduta teatral, a parte da coisa feita, Brecht quer ensinar que 
também as condutas da vida comum têm algo de representação, ou 
por outra, que também fora do teatro os papéis e a peça poderiam 
ser diferentes. Trata-se de entender, em suma, que na realidade 
como no teatro os funcionamentos são sociais e, portanto, 
mudáveis (...) Em chave extrateatral esses assuntos podem ser 
aproximados da idéia marxista da “desnaturalização”, de que vocês 
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ouviram falar. Ao contrário dos economistas, que viam na divisão 
da sociedade em classes a expressão acabada da natureza humana, 
Marx a explicava como uma formação histórica, que surgiria a 
certa altura e desapareceria noutra.61

  
 

 Esta alusão não deve ser tomada como despropositada, haja vista a evidente 

afinidade intelectual (pelo menos temporária) entre o filósofo alemão e o dramaturgo 

Brecht e a crítica benjaminiana à postura de empatia, característica do historiador 

historicista62

 Este pequeno intróito se faz necessário diante do espanto causado aos leitores 

pela sugestiva alegoria do autômato apresentada na Tese 1. De início, o autor sugere 

uma aliança inusitada entre a teologia e o marxismo. 

. 

 A colocação das aspas no termo materialismo histórico sugere que este não é o 

verdadeiro materialismo, mas aquele empunhado pelo marxismo oficial da época, ou 

seja, da II e da III Internacional. Segundo estes ideólogos, o materialismo histórico 

propõe uma história positivista que conduziria ao triunfo inexorável do socialismo. O 

progresso técnico e as leis da história deveriam levar ao triunfo do proletariado. Esse 

autômato, para Walter Benjamin, não seria páreo para a complexidade do embate.  

 Deve-se ter em mente como a vitória da partida em dois sentidos. Um é a 

interpretação correta da história e o outro é a luta contra os dominantes e o fascismo. 

 Este é um movimento de mão dupla, ou melhor, uma dialética na qual a teoria (a 

visão crítica da história) se coaduna com a prática (o combate às forças conservadoras). 

No entanto, a coleção de fracassos da luta operária, a exemplo de Alemanha e França, 

denota o raquitismo político do programa deste autômato. 

 Com a ajuda do anão da teologia, o materialismo histórico seria inexpugnável. 

Na verdade, esta história foi inspirada no conto “O jogador de xadrez de Maelzel” de 

Edgar Allan Poe. Um autômato jogador de xadrez, que foi apresentado à corte de Viena 

pelo barão Wolfgang Von Kempelen, foi parar em uma turnê no EUA patrocinada por 

Maelzel. Poe definiu que o anão movimentava a máquina.  

 A moral da estória em Poe é que os movimentos do autômato são guiados pelo 

espírito. No caso de Benjamin, o espírito foi nomeado por teologia.  

 A posição da teologia como “feia e pequena” é sintomática. A Idade Média que 

foi o tempo de seu triunfo estava morta, Walter Benjamin se situava em um mundo 

                                                           
61 SCHWARZ, Roberto. Seqüências brasileiras – ensaios. São Paulo: Cia das Letras, 1999, p. 115. 
62 Ver Tese VII. 
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secularizado sob a égide da técnica – tudo deveria ser submetido ao crivo da razão. 

Portanto, trata-se de uma evidente ousadia filosófica ao trazer à tona um elemento 

esquecido da história da filosofia.  

 Sejamos precisos. O conceito de teologia, em Walter Benjamin, se divide em 

dois pontos principais, os temas da redenção (Erlösung) e da rememoração 

(Eingedenken). Estes serão posteriormente desenvolvidos ao longo das teses. 

 A teologia, assim, deve estar a cargo do materialismo histórico. Ela está a 

serviço dos trabalhadores. Aquilo que havia sido reduzido à frieza da racionalidade 

marxista, deve ser reaproveitado como inspiração messiânica.  

 O que faz a religião é a atenção ao conjunto de toda experiência humana e isto é 

um material precioso para a reflexão. A tarefa da filosofia é decifrar em linguagem tudo 

o que nela foi depositado sobre a vida do homem e do mundo. 

 O que efetivamente fascina a Benjamin a respeito da teologia é a normalidade 

com que ela trata de aspectos da vida que são invisíveis para a filosofia contemporânea. 

Benjamin nos surpreende, em sua análise da redenção, com a idéia de que o esquecido 

pela razão iluminista não foi só a atualidade dos direitos dos mortos, mas que esse 

esquecimento/morte é um componente da política dos vivos contra os oprimidos. A 

hermenêutica do passado, sobre todo o passado dado por morto, é um componente 

fundamental da política dos vivos e, portanto, um instrumento de poder. 

 Se fôssemos fazer uma análise fidedigna da tese, observamos que há uma sutil 

ambigüidade na hierarquia dos dois poderes. Não é possível precisar quem é senhor e 

quem é servo. Qual deles está no domínio: se o materialismo histórico ou a teologia?  

 À primeira vista, é possível pensar no materialismo histórico como o verdadeiro 

superior dentro do jogo, pois é ele quem move as peças. No entanto, a leitura que 

consagra a teologia como senhora da situação não é totalmente disparatada porque se 

pode imaginá-la como detentora da função intelectual da partida, enquanto o 

materialismo histórico estaria relegado às tarefas subalternas e práticas. 

 Mas a história não tem dualidades. Aliás, a luta de classes que é um conceito do 

materialista histórico não admite vacilações tampouco hesitações. Neste caso, é 

preferível conceder ao materialismo histórico a autoria da ação. O intérprete verdadeiro 

da história é o materialista histórico e o representante da libertação é a classe operária. 

 

1.3 Tese 2 
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 A segunda tese nos apresenta um dos principais conceitos teológicos do texto: 

Erlösung (redenção). Este termo erlösen, que significa por sua vez, soltar, livrar, 

libertar, nos remete ao famoso aforismo de Marx: “Que as classes dominantes tremam à 

idéia de uma revolução comunista! Nela os proletários nada têm a perder a não ser os 

seus grilhões. Têm um mundo a ganhar.”63

 Neste trecho, o autor faz um desvelamento em “cascas”. Aos poucos ele amplia 

o espectro da redenção individual para a libertação coletiva. O recurso às Passagens é 

extremamente oportuno diante das inúmeras alusões à Lotze, que é figura recorrente no 

pensamento do filósofo berlinense. 

 No entanto, Benjamin, como de praxe, nos 

põe o mundo de avesso e não clama pela libertação dos trabalhadores do presente – o 

que o marxismo clássico pregou, mas pela redenção dos oprimidos do passado! 

 Hermann Lotze (1817-1881) foi um filósofo alemão, um dos seguidores da 

metafísica idealista e da monadologia leibniziana. Seu livro Mikrokosmos 

(Microcosmos) é uma junção de filosofia religiosa da história com uma espécie de ética 

da melancolia. A sua admiração por Lotze foi externada em carta a Horkheimer de 24 

de janeiro de 1939, na qual ele relata que Lotze é seu pensador-gêmeo na crítica ao 

progresso histórico. 

 Em citações de Lotze nas Passagens, encontram-se razões pelas quais a Terra 

não pode assistir ao progresso de seus filhos sem a inclusão daqueles oprimidos. Para o 

autor do Microcosmos as reivindicações das gerações passadas são igualmente válidas.   

 Ao longo da tese II, enxergamos uma evidente correspondência entre o 

argumento lotzeano e Walter Benjamin, que enxerga na redenção uma equação com a 

rememoração dos oprimidos do passado. Além disso, há uma inequívoca afinidade 

destas idéias com aquelas de um artigo de Horkheimer sobre Bergson: 

 

O que aconteceu aos seres humanos que morreram, nenhum futuro 
pode reparar. Jamais serão chamados para se tornarem felizes para 
sempre (...) No meio dessa imensa indiferença, somente a consciência 
humana pode se tornar o altar onde a justiça sofrida pode ser 
abolida/ultrapassada (aufgehoben), a única instância que não se 
satisfaz com aquela (...) Agora que a fé na eternidade deve se 
decompor, a historiografia é o único tribunal de justiça (Gehör) que a 

                                                           
63 MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 
2002, p. 69. 
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humanidade atual, ela própria passageira, pode oferecer aos protestos 
(Anklagen) que vêm do passado64

 
. 

 Para Horkheimer, uma concepção de história inacabada era desconcertante, o 

que ele expôs a Benjamin em uma carta de 16 de março de 1937: “A injustiça do 

passado está consumada e acabada. Os assassinados foram realmente assassinados... Se 

levarmos a sério o não fechamento da história, teremos de acreditar no Juízo Final...” 

Embora adotasse uma postura de respeito intelectual a Horkheimer, Benjamin o 

considerou extremamente ortodoxo neste ponto. À rememoração dos vencidos no 

passado Benjamin atribuía um caráter teológico de redenção, uma espécie de obrigação 

moral do materialista histórico. 

 As afinidades com seu mentor intelectual não param por aqui. Observa-se no 

seguinte trecho do livro Dämmerung (Crepúsculo) de 1934: 

Quando se está no mais baixo degrau, exposto a uma eternidade de 
tormentos que vos infligem outros seres humanos, alimenta-se como 
um sonho de libertação o pensamento de que virá um ser, que se 
manterá em plena luz e vos fará chegar à verdade e à justiça. Vós não 
tendes a necessidade de que isso se produza durante vossa vida, nem 
durante a vida daqueles que vos torturam até a morte, mas um dia, 
qualquer que seja ele, tudo será reparado. (...) É doloroso ser 
desconhecido e morrer na obscuridade. Clarear essa obscuridade, essa 
é a honra da pesquisa histórica.65

 
 

 A simples rememoração, na teoria, como um ajuste de contas com o passado, 

não é o bastante. É imprescindível a ação vingadora do sofrimento das gerações 

passadas, isto é, a reparação (tikkun, em hebraico). 

 Esta redenção, no âmbito profano, se relaciona à libertação dos oprimidos. 

Aqueles que foram sufocados nos escombros da Comuna de Paris de 1871 esperam a 

ação revolucionária que repare os danos que lhes foram infligidos.  

 Nós possuímos o dever ético que nos foi dado pelos homens do passado. Ao 

Messias foi concedida esta missão. 

 Martin Buber66

                                                           
64 HORKHEIMER, Max apud LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das 
teses “Sobre o conceito de história”, 2007, p. 50. 

 foi um dos pioneiros da teologia judaica que conferia ao homem 

uma força messiânica. Enquanto ele somava esta ao poder divino, Benjamin a 

65 Idem, ibidem, p. 51. 
66 Martin Buber (1878-1975) foi um filósofo, escritor e pedagogo austríaco, reconhecido pela filosofia do 
diálogo, uma espécie de existencialismo religioso centrado na relação Eu-Tu. 
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compreendia como inteiramente humana. Somente a classe oprimida pode realizar a 

tarefa da redenção.  

 Mas esta missão só poderá ser completa se for contemplada aquela exigência: a 

rememoração, sem a qual a libertação seria inócua. 

 Há um detalhe intrigante que Walter Benjamin incluiu sobre a força messiânica, 

ele a adjetivou de fraca. Esta é uma referência a passagem de um livro milenar, São 

Paulo, 2 Coríntios 12, 9-10: 

 
E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei 
nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de 
Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. 
Porque quando estou fraco, então é que sou forte.67

 
  

 
 A analogia com a Bíblia foi precisa, pois para Benjamin, a história até então 

significava um acúmulo de fracassos políticos do lado messiânico. O inimigo não havia 

cessado de vencer. 

 A tese II se funda em duas frentes da história - tal qual a face bifronte de Janus68

 De uma forma usual, existe uma opinião difusa que orienta a ação política para a 

consagração da felicidade das gerações futuras. No entanto, para Benjamin, há uma 

tarefa mais premente – a recordação dos que foram renegados à sarjeta da história. 

 

- uma que se dirige ao futuro da ação emancipadora e outra que se volta ao passado para 

a rememoração dos mortos. A fraca força messiânica não pode ser limitada às raias da 

theoria, mas deve transcender as amarras da história para fazer a revolução.  

 

1.4 Tese 3 

 

 A tese três faz uma alusão indireta à tese anterior. Há uma exigência ética de 

redenção da humanidade que, por sua vez, deve libertar os homens do passado. A 

                                                           
67 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/le000002.pdf 
68 Janus foi o deus romano dos portais (ianua), do começo e dos finais, representado pela cabeça com 
duas faces, cada uma voltada para uma direção: passado e futuro. Ele era adorado na época da colheita, do 
plantio, do casamento, do nascimento e outros tipos de começo, especialmente o começo de eventos 
importantes da vida de uma pessoa. Janus também representava a transição entre a vida primitiva e a 
civilização, entre o interior e a cidade, a paz e a guerra e o crescimento dos jovens. 
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humanidade redimida criaria uma possibilidade única: a rememoração total do passado, 

sem considerar as assimetrias entre grandes e pequenos.  

 O leitor desatento repreenderia a escolha do cronista como representante da 

redenção humana, uma vez que este carrega a pecha de contador das histórias oficiais da 

elite. Porém, o cronista tal qual Benjamin pensou foi reabilitado por ele não fazer opção 

pela história dos vencidos tampouco pela oficialesca. Haverá o dia em que “somente 

para a humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos”69

 

. 

Como assinala Benjamin ao enaltecer Leskov como um exímio narrador: 

Descrever um Leskov como narrador não significa trazê-lo mais 
perto de nós, e sim, pelo contrário, aumentar a distância que nos 
separa dele. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de 
extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 
devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma 
coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados 
de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade 
de intercambiar experiências.70

 
 

 Aqui assistimos a um declínio concomitante da arte de narrar com o fim da 

experiência (Erfahrung), isto é, a narrativa é índice de um tempo que já passou – das 

comunidades (Gemeinschaft). As sociedades (Geselschaft) modernas aniquilaram a 

possibilidade de experiências comunicáveis em favor da vivência (Erlebnis), são 

sociedades “mudas”. A boa narrativa, como As Mil e uma noites na qual a narrativa dá 

sentido de unidade a uma cultura, não mais existe. Alguns resquícios desta arte só 

seriam encontrados em Nikolai Leskov, o grande cronista moderno. 

 Isto nos remete também ao Juízo Final. O advento do cronista que poderá 

realizar a citação integral do passado anteciparia este grandioso dia, onde não haveria 

discriminação. Esta integração das pessoas se completaria com a apocatástase – a 

salvação final de todas as almas e a reintegração de todas as coisas. Na teologia judaica, 

chama-se tikkun: o restabelecimento da ordem cósmica prevista pela providência divina. 

 Este acento revolucionário está mais enfatizado em uma citação a Emmanuel 

Berl: 

 

Como os surrealistas estão sempre confundindo o não-
conformismo moral com a revolução proletária, em vez de 

                                                           
69 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I - Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 
São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 223.  
70 Idem, ibidem, p. 198. 
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acompanhar a marcha do mundo moderno, eles procuram se 
recolocar num momento histórico em que essa confusão ainda era 
possível, num clima anterior ao congresso de Tours, anterior 
mesmo ao desenvolvimento do Marxismo, a época dos anos 20, 30 
e 40 (...) Pois, por um lado, há elementos aqui – o materialismo 
antropológico, a hostilidade em relação ao progresso – que são 
refratários ao marxismo e, por outro, exprime-se aqui aquele desejo 
pela apocatástase, a decisão de reunir novamente na ação 
revolucionária e no pensamento revolucionário justamente os 
elementos do “cedo demais” e do “tarde demais”, do primeiro 
começo e da última desagregação.71

 
 

 Esta recusa ao progresso da modernidade foi uma bandeira histórica do 

Surrealismo que se expressa na escolha dos detritos da história. Portanto, Walter 

Benjamin fez justiça aos socialistas utópicos, os quais foram pioneiros no combate à 

carruagem da barbárie da história que se opôs à farsa do progresso. 

 

1.5 Tese 4 

 

 “Citações em meu trabalho são como salteadores no caminho, que irrompem 

armados e roubam ao passeante a convicção”72

 Passa-se do sentido rasteiro espiritualista cristão de Hegel para o materialismo 

histórico marxista. A ansiada libertação da humanidade não poderá realizar-se por um 

passe de mágica, mas com um esforço revolucionário gigantesco.  

. A primeira reação de um transeunte que 

caminha tranquilamente pela rua e tem seus pertences roubados é o choque. A idéia 

benjaminiana de citação tem como propósito roubar o leitor de seu estado de letargia e 

despertá-lo para um novo sentido do texto. É o que ele faz com a citação hegeliana.   

 Em primeiro lugar, as coisas “brutas e materiais”. Como alude Brecht na 

seguinte passagem da Ópera dos três vinténs: “em primeiro lugar a comida, depois a 

moral”73

 Neste caso, longe do marxismo usual, Walter Benjamin dá novo sentido à luta de 

classes ao atribuir à esfera espiritual um papel nevrálgico na conquista dos bens 

materiais.  

. Além disso, a coragem, a fé e a astúcia dos oprimidos são elementos 

determinantes na ação revolucionária, para Walter Benjamin. 

                                                           
71 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron; Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: 
UFMG, 2006, p. 739. 
72 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II – Rua de mão única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. 
São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 61. 
73  BRECHT, Bertolt. Teatro Completo 2. Trad. Fernando Peixoto; Elizabeth Kander; Renato Borghi; 
Wolfgang Bader.  São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 41.  
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 Novamente, Walter Benjamin escolheu um caminho desviante, pois ele pinçou a 

luta de classes como um conceito paradigmático do marxismo ao invés do reino 

esotérico das teorias. Para um leitor sábio – e ele o era, o significado da luta de classes é 

fundamental para o momento dialético do encontro entre a práxis e a teoria. 

 Com uma história inteiramente louca na sua imaginação, Walter Benjamin 

enxergava na ação revolucionária dos oprimidos um tributo prestado aos vencidos do 

passado, não só uma destituição do poder dos vencedores do momento. O despertar de 

um novo mundo no presente remete dialeticamente ao passado. 

 A deposição dos poderosos do presente refunda o sentido das antigas lutas que 

há tempos haviam sido sepultadas. Esta tese contesta até mesmo uma idéia um tanto 

engessada pelo marxismo que legitimou as vitórias das antigas elites pelo substrato do 

progresso civilizacional.   

 

1.6 Tese 5 

 

 Estas linhas da tese 5 fazem par com a seguinte passagem do ensaio Eduard 

Fuchs, colecionador e historiador: 

 
O historicismo propõe a imagem eterna do passado; o materialista 
histórico fá-lo acompanhar de uma experiência que é única. A 
substituição do momento épico pelo construtivo revela ser a condição 
desta experiência. Nela libertam-se as gigantescas forças que 
permanecem presas ao ‘era uma vez’ do historicismo. Accionar no 
contexto da história a experiência que é para cada presente uma 
experiência originária – é essa a tarefa do materialista histórico, que se 
dirige a uma consciência do presente que destrói o contínuo da 
história.74

 
 

 A imagem de um passado que está ali eternamente disponível para ser narrado só 

é válido para a filosofia burguesa da história, pois eles repousam sobre os louros da 

vitória. Para os vencidos da história, ela brilha no instante de perigo para nunca mais 

voltar. O que nos traz à memória a poesia hipnotizante de Baudelaire: 

 

A rua ensurdecedora ao redor de mim agoniza. 
Longa, delgada, em grande luto, dor majestosa, 
Uma mulher passa, de uma mão faustosa, 

                                                           
74 BARRENTO, João (org.). Walter Benjamin – o anjo da história. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010, p. 
110.  
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Soerguendo-se, balançando o festão e a bainha; 
Ágil e nobre, com sua perna de estátua. 
Eu, embevecido, inquieto como um extravagante, 
Em seus olhos, o céu lívido onde se oculta o furacão, 
A doçura que fascina e o prazer que destrói. 
Um clarão... depois a noite! – Beleza fugidia 
Cujo olhar me faz subitamente renascer, 
Não te verei senão na eternidade? 
Alhures; bem longe daqui! Muito tarde! Jamais talvez! 
Pois ignoro onde tu foste, tu não sabes onde vou, 
Ah se eu a amasse, ah se eu a conhecesse!75

 
 

 Uma mulher de uma beleza radiante que passa pela rua. O poeta tenta apreendê-

la, cortejá-la, sentir o seu perfume, tê-la em seus braços, beijá-la quiçá!, mas o que 

consegue apenas é um olhar furtivo para nunca mais vê-la. Esta é a idéia do passado 

“que perpassa veloz”76

 Uma idéia análoga à benjaminiana pode ser encontrada na teoria da revolução 

permanente de Trotsky, a qual estabelecia um elo entre a Revolução Russa de 1905 e a 

Comuna de Paris de 1871. Entretanto, esta percepção foi solenemente ignorada pelos 

revolucionários russos, o que só foi posteriormente ressuscitado por Lenin nas Teses de 

Abril de 1917. 

. São as imagens dialéticas que contêm um potencial 

extremamente libertador.  

 No entanto, não se deve esquecer que este é apenas um momento da redenção, 

que não exclui a fase essencial da práxis.  

 

1.7 Tese 6 

 

 A velha cartilha da história que pregava a narração dos fatos de forma objetiva é 

um engodo. A pretensa “objetividade” dos fatos esconde a sujeira dos séculos de 

dominação. Esta história – defendida pelo historicismo – reforça o ponto de vista dos 

que estão no topo da pirâmide. 

                                                           
75 Disponível em http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/baude.htm. Acesso em 04 de outubro. 2011. “La rue 
assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majesteuse, Une femme 
passa, d´une main fasteuse, Soulevant, balançant le feston et l´ourlet; Agile et noble, avec sa jambe de 
statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son oeil, ciel livide où germe l´ouragan, la 
douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté Don’t le regard m’a 
fait soudainement renaitre, ne te verrai-je plus que dans l’éternité? Ailleurs; bien loin d’ici! Trop tard! 
Jamais peut-être! Car j’iginore où tu fuis, tu ne sais où je vais, O toi que j’eusse Aimeé, ô toi qui le 
savais!”. 
76 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I – magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 224. 
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 O instante de perigo é um momento fugaz do passado no qual se escancara a 

flagelação dos oprimidos. É um borrão em meio à aparente bela paisagem da tela da 

história: os genocídios contra os índios do Novo Mundo, as Cruzadas, a escravização 

dos africanos, a perseguição aos judeus, as sabotagens contra os trabalhadores... São 

todos momentos negadores do progresso da história. 

 A ameaça do conformismo é constante, pois tanto os oprimidos do passado 

quanto os excluídos da atualidade devem ser salvos. Eles devem ser vacinados contra 

este perigo que é praticamente onipresente na história. 

 Deste modo, não só os vivos encontram-se à beira do abismo, mas os mortos 

também. “E esse inimigo não tem cessado de vencer”77

 O nazi-fascismo certamente foi considerado o maior inimigo para a esquerda 

internacional e para Walter Benjamin. Havia uma ameaça real e tangível, sem par na 

história até aquele momento, contra os judeus e o domínio quase todo da Europa – o 

clima era asfixiante.  

. Para os vencidos, a história é 

um desfile de derrotas fragorosas; na história contemporânea, tivemos o sufocamento da 

Revolução Comunista em 1848, a repressão à Comuna de Paris, a derrota da Revolução 

Alemã em 1919. Até 1940, o último ano de vida de Walter Benjamin, este inimigo 

continuou a vencer: a China de 1928, a derrota da Frente Popular Francesa em 1936, a 

Guerra Civil espanhola, a ascensão nazista de 1933 e o Pacto Molotov Ribbentrop de 

1939. 

 É possível identificar o Anticristo com o Estado hitlerista e o Messias com a 

resistência antifascista.  

 

1.8 Tese 7 

 

  A verdadeira imagem do passado passa de forma efêmera e o passado só pode 

ser compreendido com vistas ao presente. A empatia, apanágio dos historicistas, é mais 

um vício com o qual o materialista histórico não deve compactuar. O temor de Walter 

Benjamin deriva da identificação com os vencedores. 

 A razão da empatia está na acedia – preguiça do coração. Temos a seguinte 

definição: 

 

                                                           
77 Idem, ibidem, p. 225. 
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Como acedia, a melancolia do tirano aparece sob uma luz nova e mais 
reveladora. Albertinus subordina expressamente à acedia o complexo 
sintomático do melancólico. ‘A acedia ou indolência é comparável à 
mordida de um cão raivoso, porque quem é por ele mordido é 
imediatamente assaltado por sonhos terríveis, treme durante o sono, 
encoleriza-se, perde o sentido, rejeita toda bebida, teme a água, late 
como um cão, e tem tanto medo que cai de pavor. Pessoas assim 
morrem logo, quando não socorridas.”78

 
 

 Esta disposição melancólica com o mundo, este peso que leva ao padecimento 

do corpo e à passividade, influencia na abdicação do distanciamento analítico necessário 

para a leitura da história. Por conseqüência, isto detona o processo de identificação do 

historiador com o cortejo triunfal dos vencedores e à tristeza da anedota de Flaubert. 

 A fórmula da “escovação da história a contrapelo” se insurge contra o 

historicismo dos burgueses filisteus. Esta idéia está ancorada na crítica impiedosa de 

Nietzsche àqueles homens da “consideração monumental do passado, o ocupar-se com 

os clássicos e os raros de tempos antigos”79

 Estes são pensamentos com os quais Walter Benjamin concorda, mas que, para 

Nietzsche, desembocam na construção do super-homem. No entanto, para Benjamin, 

trata-se da rememoração dos que foram cruelmente reprimidos pela marcha da 

civilização. Ao que também se refere o oportuno poema de Brecht: 

. O culto do factual, o fetiche da verdade e o 

apreço pelo positivismo são a fonte da degradação da história.  

 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros vem o nome dos reis, 
mas foram os reis que transportaram as pedras? 
Babilônia, tantas vezes destruída, 
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
da Lima Dourada moravam seus obreiros? 
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 
foram os seus pedreiros? A grande Roma 
está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 
triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 
só tinha palácios 
para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 
na noite em que o mar a engoliu 
viu afogados gritar por seus escravos. 
 
O jovem Alexandre conquistou as Índias 
sozinho? 

                                                           
78 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p. 178.  
79 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Os pensadores. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 60.  



86 
 

César venceu os gauleses. 
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 
Quando a sua armada se afundou, Felipe de Espanha 
chorou. E ninguém mais? 
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos. 
Quem mais a ganhou? 
 
Em cada página uma vitória. 
Quem cozinhava os festins? 
Em cada década um grande homem. 
Quem pagava as despesas? 
 
Tantas histórias. 
Quantas perguntas.80

 
 

 Brecht alude aos trabalhadores. De forma elíptica, ele realiza uma escavação dos 

escombros do cortejo triunfal da história e faz questionamentos intrigantes. Afinal, 

quem foram aqueles que erigiram os grandes documentos de cultura? O desconforto é 

inevitável. O que Walter Benjamin propõe, seu companheiro traduziu brilhantemente 

em poesia.  

 Deste modo, Walter Benjamin instiga ao cumprimento de uma dupla exigência, 

ao mesmo tempo histórica e política. Deve-se lembrar a tradição dos oprimidos e 

marchar na contra-corrente da história.  

 Além disso, é preciso inspirar-se no spleen, a melancolia ativa baudelaireana. 

Este é o veneno que deve inflamar os espíritos da revolta contra a história de opressão. 

Não o fatalismo da melancolia apática, tampouco o fatalismo da social-democracia. 

 A inversão da história a contrapelo nos faz pensar que os trabalhadores foram os 

construtores dos documentos de cultura, mas que também eles sempre foram privados 

de usufruí-la! 

 

1.9 Tese 8 

 

 Esta tese pratica uma violência contra o pensamento político liberal dominante. 

Segundo a teoria liberal clássica dos iluministas, os ganhos civilizacionais do processo 

de secularização pós-1789 são inquestionáveis, houve uma expansão da democracia, 

liberdade, progresso. Esta é a visão que sustenta os Direitos Humanos. 

                                                           
80 BRECHT, Bertolt. Poemas: 1913-1956. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Ed. 34, 2000, p. 166. 
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            No entanto, este ponto de vista só pode ser validado a partir da história dos 

vencedores. “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que 

vivemos é na verdade a regra geral.”81

 O que inspirava Walter Benjamin a escrever estas linhas com tintas fortes era a 

expansão desenfreada do fascismo. Aos democratas, um arranhão no desenho perfeito 

da democracia liberal. Para os materialistas históricos, um exemplo do estado de 

exceção contínuo.  

 As desigualdades sociais, as catástrofes 

ambientais, as discriminações sociais, sexuais e religiosas, as perseguições políticas, 

nenhum destes problemas até o momento presente foram equacionados. Deveríamos ler 

a história literalmente ao contrário, isto é, de trás para frente e enxergaríamos os 

momentos de liberdade como um oásis em meio ao sem-número de barbárie. 

 O nazi-fascismo, para os seus adversários socialistas, não passava de um 

desvario político sem expressão, que não poderia perdurar. A história os traiu e 

demonstrou o inequívoco apelo social de sua ideologia. Walter Benjamin foi 

extremamente sagaz na percepção de sua afinidade com o capitalismo. 

 A estratégia benjaminiana passava pela construção de teoria da história que 

correspondesse a este estado de exceção e, por fim, levasse a construção do verdadeiro 

estado de exceção – a sociedade sem classes. 

 

2.0 Tese 9 

 

Walter Benjamin tinha uma fascinação idiossincrática por anjos; não foi casual a 

escolha do anjo da história como protagonista da tese 9. A propósito, Angelus Novus foi 

o nome pensado para sua revista. Deveria se chamar assim porque a revista, da mesma 

forma que o anjo, teria que conservar este ar efêmero que é característico da atualidade: 

 

De acordo com uma lenda talmúdica os anjos são criados para deixar 
de existir e dissolver-se no nada tão logo tenham executado seus 
cantos diante de Deus. Que este título da revista signifique este tipo de 
atualidade, a única verdadeira!82

 
 

                                                           
81 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I – magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 226. 
82 SCHOLEM, Gershom. Walter Benjamin y su angel. Trad. Marcia García-Baró.  Madrid: Trotta, 2004, 
p. 49. 
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 Essa atualidade não é da moda, mas a do juízo final e da destruição, como 

comenta Scholem no texto citado. O anjo que, de acordo com a tradição talmúdica do 

anjo da guarda, havia acompanhado seu destino individual, se converte agora, até finais 

dos anos 1930, em testemunha privilegiada da marcha da humanidade à catástrofe que 

representa o fascismo. No contexto da guerra e da loucura nazista o anjo, fiel à sua 

significação, se converte em mensageiro autorizado do testamento benjaminiano. 

 A tese 9 pode ser vista como a síntese de todas teses pela força expressiva de seu 

ator principal e por representar a maior parte dos temas benjaminianos.  

 A alusão ao quadro de Paul Klee foi meramente ilustrativa, pois não faz uma 

descrição fidedigna do mesmo.  

 Há um jogo de espelhos no texto. A alegoria utilizada por Benjamin faz uso de 

paralelos: a política e a teologia, o profano e o sagrado. Esta tempestade que sopra do 

paraíso deve ser lida como o progresso. 

 A similitude com os escritos bíblicos é inegável. Daí, a inevitável associação da 

expulsão do jardim do Éden com a tempestade que sopra do paraíso. Ao que Adorno & 

Horkheimer interpretaram da seguinte forma: “O anjo com a espada de fogo, que 

expulsou os homens do paraíso e os colocou no caminho do progresso técnico, é o 

próprio símbolo desse progresso.”83 Este mito edênico remete inexoravelmente à 

sociedade sem classes. O que diversos textos anteriores de Walter Benjamin 

corroboram: “depositadas no inconsciente da coletividade, tais experiências, 

interpenetradas pelo novo, geram a utopia que deixa o seu rastro em mil configurações 

da vida”.84

 A sociedade contemporânea – a qual não havia experienciado a redenção – 

estava condenada ao inferno. A moda, signo da modernidade, travestida de novidade 

revela sua inocuidade, pois representa a eterna repetição do mais do mesmo. Este 

sufocamento propiciado pela monotonia da vida moderna capitalista foi belamente 

analisada por Walter Benjamin. Como se afigura nesta poesia de Baudelaire: 

  

 

                                                           
83 ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento – fragmentos filosóficos. 
Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
84 KOTHE, Flávio. Walter Benjamin: Sociologia. São Paulo: Ática, 1985, p. 32. 
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O tempo agora reina como soberano [...] e retornou todo o seu cortejo 
demoníaco de Lembranças, Pesares, de Espasmos, de Terrores, de 
Angústias, de Pesadelos, de Cóleras e de Neuroses.85

 
 

 Deste modo, a história da modernidade se apresenta como o inferno do eterno 

retorno. A ditadura do tempo escraviza o homem. 

 Onde o burguês enxerga o progresso inexorável da humanidade, o Anjo da 

História enxerga um monte de ruínas. A crítica benjaminiana se dirige à tentativa de 

naturalização do progresso. O remédio para esta armadilha encontra-se no 

desmascaramento do engodo oferecido às massas pela ideologia do progresso. Não há 

leis históricas, a não ser a lei da dominação. 

 Existe um detalhe sutil que Reyes Mates não deixou passar despercebido: 

 
A força da história está representada por um vento tempestuoso que 
vem nem mais nem menos do paraíso. Os comentaristas muitas vezes 
apontam, chegados a este ponto, que em hebraico ruah significa vento 
e espírito.86

 
 

 O sopro denota um caráter aurático da tarefa messiânica do Anjo da História, ele 

confere um sentido de grandeza que o impele para o futuro.  

 Mas ao Anjo da História se impõe um problema gravíssimo: como interromper o 

progresso da história? 

 

Interromper o curso do mundo – esse era o desejo mais profundo em 
Baudelaire. O desejo de Josué. Não tanto o profético, pois ele não 
pensava em retorno. Desse desejo nasciam sua violência, sua 
impaciência e sua ira; dele também nasciam as tentativas sempre 
renovadas de atingir o mundo no coração ou fazê-lo dormir, cantando. 
É por causa desse desejo que, em suas obras, ele faz com que a morte 
esteja acompanhada de suas exortações.87

 
 

 A estória bíblica relata a tomada de Jericó na qual Josué parou o sol e a lua na 

defesa dos Gibeonitas contra os reis cananeus. No plano profano, o Messias deve 

interromper o curso da história através da Revolução para que se alcance a sonhada 

redenção. 
                                                           
85MATOS, Olgária. Baudelaire: antíteses e 
revolução.Disponívelemhttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-
106X2007000100007&script=sci_arttext#tex28. Acesso em 13 outubro. 2011. 
86 MATE, Reyes. Medianoche en la historia. Madrid: Trotta, 2006, p. 161. “La fuerza de La historia está 
representada por un viento huracanado que viene ni más ni menos que del paraíso. Los comentaristas 
suenen señalar, llegados a este punto, que em hebreo ruah es viento y espíritu.” 
87 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III – Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. São 
Paulo: Brasiliense, 2000, p. 160. 
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2.1Tese 10 

 

Estamos diante de um tema candente da época da redação das Teses: a assinatura 

do Pacto Molotov Ribbentrop de 1939. Este foi o doce amargo que a esquerda mundial 

teve que engolir e, para Walter Benjamin, era intragável. 

 A leitura mais adequada das primeiras linhas do texto implica no distanciamento 

crítico do mundo. Os militantes de esquerda deveriam ter cautela diante dos fatos 

políticos que se desenrolam aos seus olhos.  

 O segundo ponto é claríssimo. Ele se refere aos políticos que traíram sua causa: 

os stalinistas. Na verdade, sua ira se dirigia ao KPD que havia capitulado. A grande 

esperança, para Walter Benjamin, estava depositada na esquerda para o combate contra 

o fascismo, o que já havia sido acordado no VII Congresso da Comintern de 1935. 

 O intuito das teses, nesse sentido, foi essencialmente político. Ele queria libertar 

“as crianças do século” (a sua geração) das armadilhas enganosas dos políticos. Walter 

Benjamin se propôs a libertar a esquerda das malhas ilusórias dos políticos socialistas.  

 A confiança cega no partido constituía o principal alvo da oposição 

benjaminiana. A palavra de ordem era resistência: resistir ao canto das sereias da 

burocracia e da confiança ilimitada no partido. Este certamente foi o maior calcanhar-

de-aquiles do PCURSS da época. 

 O erro imperdoável, para Walter Benjamin, situava-se na fé ilimitada no 

progresso da história, o que as principais correntes de esquerda insistiam em manter. A 

crença de que a expansão numérica do Partido redundaria automaticamente no sucesso 

do socialismo. 

 

2.2 Tese 11 

 

 O objeto de discussão da tese 11 está no conformismo socialdemocrata. Este 

provém do fetiche do trabalho na modernidade. O culto ao trabalho da socialdemocracia 

tem paralelo com a ética protestante do trabalho burguês.  

 A indistinção no otimismo com relação ao desenvolvimento industrial e técnico 

da socialdemocracia esconde o “dark side” do cientificismo que desaguaria na barbárie. 

A cegueira para o fetiche da técnica desnudaria o eclipse da razão. Como diriam os seus 
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pares frankfurtianos, “a Terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma 

calamidade triunfal”88

 O âmago da preocupação de Walter Benjamin se concentra efetivamente no 

positivismo histórico da socialdemocracia. O determinisimo que profetizava o fim do 

capitalismo e a passagem necessária para o socialismo inspirava um grande ceticismo ao 

autor alemão. 

.  

 O engodo político da socialdemocracia que influiu as bases dos sindicatos 

alemães de que o socialismo cairia dos céus sem a necessidade de uma participação 

ativa de um sujeito histórico representava um perigo efetivo para a sociedade alemã. 

Esta apatia mental foi uma das causas para o enfrentamento risível do inimigo nazista. 

 O saldo desta combinação nefasta entre progresso técnico e retrocesso social foi 

o êxito do fascismo. Um pensamento político oportunista que bloqueou a admissão de 

qualquer tipo de alteridade social ao mesmo tempo que introduziu os grandiosos 

progressos técnicos da modernidade. 

 A última parte da tese revela o lado visionário das intervenções benjaminianas. 

A crítica do progresso técnico se estende à dominação exploratória da natureza. Em uma 

antecipação da consciência ecológica dos Estados89

 O antídoto, para ele, estaria reservado naqueles elementos arcaicos do que uma 

vez na história se experimentou de uma harmonia do homem com a natureza. É o 

falanstério de Fourier. A cura para as patologias da exploração da natureza estaria na 

restituição do prazer no trabalho.  

, Walter Benjamin ressaltou o 

espírito catastrófico do desenvolvimento arrebatador da natureza.  

 

2.3 Tese 12 

 

 A história, segundo Nietzsche, não deve ser usada como um adereço para o 

refinamento cultural burguês – tal qual a viam seus contemporâneos. Ela não deve ser 

examinada como um bem decorativo, um passatempo para o deleite no jardim das 

maravilhas. Devemos ser pragmáticos. “Contanto que aprendamos cada vez melhor 

                                                           
88 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento – fragmentos filosóficos. 
Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 19. 
89 A Conferência de Estocolmo de 1972 foi pioneira na difusão de uma política global de preservação do 
meio ambiente dos Estados. 
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precisamente isso, a cultivar história em função dos fins da vida!”.90

 Uma tese extremamente polêmica para o pensamento marxista da época era a 

afirmação de que o sujeito do conhecimento histórico era a própria classe operária. Ou 

seja, o conhecimento histórico não constitui monopólio dos intelectuais, mas advém da 

prática cotidiana dos operários na luta contra a burguesia. Isto constitui um exemplo de 

humildade intelectual contra um certo preciosismo do saber arraigado na cultura 

pensante marxista da época.  

 Isto se coaduna 

completamente com as intuições benjaminianas.  

 Mais uma vez somos remetidos ao tema da redenção aliada à rememoração. Sem 

a lembrança das imolações feitas contra os ancestrais operários não poderá haver 

libertação.  

 Obviamente que a luta pela libertação também se fortalece com a solidariedade 

com os operários do presente com vistas as gerações futuras. No entanto, esta seria uma 

luta vã se os inúmeros episódios que inspiram a vingança dos operários fossem 

desconsiderados. Todos estes atos devem ser recordados para ensinar-lhes o ódio e o 

espírito de sacrifício como combustível para a explosão da revolução. Os trabalhadores 

dos cercamentos ingleses; os grupos populares reprimidos da Revolução Gloriosa; os 

sans-culottes da Revolução Francesa; os anônimos de 1848; os trabalhadores da 

Comuna de Paris; os trabalhadores das fábricas de Chicago de 1887; Emiliano Zapata; 

José Martí. 

 Quanto mais líderes se acumulam no rol dos vilipendiados da memória dos 

trabalhadores, mais se inflama a ira dos mesmos, o que contribui para acender o estopim 

da luta operária. 

 O codinome usado pelo maior grupo comunista radical alemão é sintomático 

desta postura que faz tributo aos antepassados da milenar resistência contra a opressão. 

O nome Spartakus alude aos escravos romanos que se insurgiram contra o Império 

Romano.  

 “O encerrado” (Blanqui), que se vestia de negro e revestia-se de luvas pretas em 

sinal de luto permanente para sua esposa, sugerindo que todos nós temos um motivo 

para o luto, aparece aos olhos de Benjamin, como uma das mais gritantes denúncias em 

pessoa de opressão política. Ele que definia o trabalhador como “escravo moderno”, era 

                                                           
90 NIETZSCHE, Friedrich. Os Pensadores. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril 
Cultural, 1983, p. 59. 
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um dos poucos que havia descoberto o que havia de dominação sob a sociedade 

tecnicamente desenvolvida. A eternidade pelos astros, com o que evoca de 

imutabilidade, é um estranho título para um revolucionário como Blanqui. É um tanto 

estranho se temos em conta que o termo revolução, antes de significar a subversão 

violenta da ordem existente, significava o curso regular dos corpos celestes. Em um 

arroubo de clarividência, Blanqui já anunciava as ilusões do progresso: 

 

Eis entretanto uma grande falha: não há progresso... O que chamamos 
progresso está enclausurado em cada terra e desaparece com ela. 
Sempre e em todo lugar, no campo terrestre; o mesmo drama, o 
mesmo cenário, no mesmo palco estreito, uma humanidade 
barulhenta, enfatuada de sua grandeza, acreditando-se ser o universo e 
vivendo na sua prisão como numa imensidão, para logo desaparecer 
com o planeta, que carregou com o mais profundo desprezo o fardo de 
seu orgulho. Mesma monotonia, mesmo imobilismo nos astros 
estrangeiros. O universo se repete sem fim e patina no mesmo lugar. A 
eternidade apresenta imperturbavelmente no infinito o mesmo 
espetáculo.91

 
  

 O texto de Blanqui data de 1872. No ápice do Imperialismo, a sociedade 

burguesa nadava na paz da abundância econômica, as grandes invenções, a moda... No 

entanto, Blanqui se volta na contramão da história para criticar os enganos do 

progressismo com um belíssimo paralelo entre o universo dos astros e a mesmice do 

universo social burguês. 

 

2.4 Tese 13 

 

 A idéia que norteia o pensamento social-democrata está perfeitamente 

sintetizada na citação de Joseph Dietzgen92

 Esta ingenuidade a respeito do progresso foi objeto de uma crítica impiedosa de 

Walter Benjamin no seguinte ensaio: 

 sobre o progresso. Ele se limita à uma 

concepção retilínea de história. Portanto, o desenvolvimento técnico daria cabo de 

solucionar todos os problemas sociais rumo ao futuro. 

 
Deve-se fundar o conceito de progresso na idéia da catástrofe. Que 
tudo “continue assim”, isto é a catástrofe. Ela não é o sempre 

                                                           
91 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron; Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: 
UFMG, 2006, p. 67. 
92 Joseph Dietzgen (1828-1888) foi um filósofo social-democrata alemão.  
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iminente, mas sim o sempre dado. O pensamento de Strindberg: o 
inferno não é nada a nos acontecer, mas sim esta vida aqui.93

 
 

 A identificação do progresso com a catástrofe indica que o existente não passa 

de uma alienação. O bem-estar social propalado pela opinião pública exclui do quadro o 

inferno da vida burguesa.  

 Daí, o autor destrinchou os três aspectos errôneos do progresso social-

democrata. 

 No primeiro ponto, há uma clara indistinção entre progresso técnico e progresso 

social. Aliás, a teoria social-democrata intuiu que o avanço tecnológico e industrial 

redundaria inexoravelmente ao bem-estar da sociedade. Os totalitarismos fascistas 

negam radicalmente esta tese. 

 Em segundo lugar, houve uma crença difusa de que o progresso seria 

cumulativo, infinito e regular. Deste modo, a imagem que se delineia é de um processo 

reificado, um progresso que dispensaria qualquer atividade humana.  

 Portanto, todas estas premissas levam a crer no absurdo de qualquer noção 

automática de progresso. “Os únicos momentos de liberdade são interrupções, 

descontinuidades, quando os oprimidos se sublevam e tentam se autoemancipar”.94

 Na verdade, a espinha dorsal da teoria social-democrata do progresso se localiza 

na fórmula de um tempo vazio.  

 

 

2.5 Tese 14 

 

 As primeiras linhas da tese indicam um enaltecimento do tempo pleno (kairós) 

em detrimento do tempo vazio (chronos). Ao kairós estaria reservado o instante que 

conteria uma oportunidade única. 

 A alusão à origem como meta do tempo histórico remete ao paraíso perdido. 
Como foi exposto por Löwy: 
 

O conceito hebraico de Tikkoun é a expressão suprema dessa 
dualidade do messianismo judaico. Para os cabalistas – 
particularmente Isaac Luria e a escola de Safed -, o Tikkoun é o 
restabelecimento da grande harmonia rompida pela Quebra dos Vasos 

                                                           
93 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III – Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. 
Trad. José Carlos Martins Barbosa; Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 174. 
94 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio - Uma leitura das teses Sobre o conceito de 
história. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 117. 
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(Shevirat Ha-Kelim) e mais tarde pelo pecado de Adão. Como observa 
Gershom Scholem, “o Tikkoun, caminho que leva ao fim das coisas, é 
também o caminho que leva ao começo”: ele implica a “restauração 
da ordem ideal”, isto é, “a restituição, a reintegração, do todo 
original”. (...) Ora, no pensamento libertário encontra-se precisamente 
uma combinação análoga entre restauração e utopia, como aliás 
sublinha Mannheim: em Bakunin, Sorel, Proudhon e Landauer, a 
utopia revolucionária é acompanhada sempre de uma profunda 
nostalgia de formas do passado pré-capitalista, da comunidade 
camponesa tradicional ou do artesanato.95

 
  

 No início havia a harmonia de uma comunidade pré-histórica. Esta harmonia foi 

rompida com a entrada no homem no pecado original, o que poderia ser restabelecido 

com o Tikkoun. No plano político, seu correspondente está na Revolução. A instituição 

de uma sociedade redimida se completaria à imagem daquela antiga comunidade 

perdida. 

 Walter Benjamin ainda faz menção ao recurso da citação. Robespierre citou a 

Roma antiga, tal qual a moda cita certos estilos do passado. Entretanto, a moda cita 

certas referências do passado sob uma nova roupagem para servir aos interesses 

conservadores da burguesia. A revolução, por outro lado, cita o passado para remeter às 

revoluções abortadas antigamente e interromper o sempre igual do mundo. 

 Deste modo, o passado contém em germe os poderes revolucionários do 

presente. O tempo histórico deve ser observado sob as lentes de momentos disruptivos. 

 Como um mantra, Walter Benjamin sempre faz uma remissão às lutas travadas 

no passado da história. “Pois irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao 

presente, sem que esse presente se sinta visado por ela (a imagem do passado)”.96

 

 É um 

dever ético da humanidade relembrar os sofrimentos infligidos aos desvalidos e às 

inúmeras manifestações de resistência destes. 

2.6 Tese 15 

 

 A explosão do continuum histórico constitui um ato de catarse de todos os males 

sofridos durante os anos sufocantes de opressão das classes revolucionárias. Neste 

contexto, os calendários que são ícones de uma época são renovados. Daí, a fundação de 

                                                           
95 LÖWY, Michael. Redenção e utopia – o judaísmo libertário na Europa central. Trad. Paulo Neves. 
São Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 21. 
96 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I – Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 224.  
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um novo calendário após a Revolução Francesa. Com isso, os revolucionários possuem 

a esperança de criação de um novo tempo. 

 Deste modo, os calendários são o signo de um tempo renovado, pleno, dão 

sentido e identidade àquele grupo. As datas comemorativas quase sempre são 

rememoradoras de episódios de revolta ou emancipação dos oprimidos. Em 

contraposição estão os relógios, símbolos da ditadura do tempo abstrato capitalista. 

Uma vez que 

 
o curso da história como se apresenta sob o conceito da catástrofe não 
pode dar ao pensador mais ocupação que o caleidoscópio nas mãos de 
uma criança, para a qual, a cada giro, toda a ordenação sucumbe ante 
uma nova ordem. – O caleidoscópio deve ser destroçado.97

 
 

 Os oprimidos devem se voltar aos tempos imemoriais de Josué, o qual cumpriu 

sua tarefa messiânica ao parar o sol para libertar os gibeonitas. O triunfo da 

emancipação se deve a estes esforços de interrupção da continuidade da catástrofe, parar 

o immergleich da história burguesa, cessar as repetições torturantes do tempo infinito 

vazio do trabalho alienado. 

 

2.7 Tese 16 

 

 Com uma alegoria inusitada, Benjamin alude ao Historicismo como um cabaré 

no qual passam as meretrizes “era uma vez”. Portanto, o historicista faz um 

procedimento aditivo de vários vencedores do passado: sucederam-se Ramsés, Quéops, 

os Césares, Henrique VIII, Napoleão... 

 O materialista histórico, contudo, tem uma visão diametralmente oposta: uma 

imagem do passado como uma experiência ímpar. Assim, o presente se sente visado por 

ele. Neste momento, é formada uma constelação crítica, tal como entre a Revolução 

Russa e a Comuna de Paris. 

 Estes encontros históricos promovem o despertar de forças que estavam 

adormecidas no passado. Isto é, o historicista foi responsável por estes emudecimentos. 

  

2.8 Tese 17 
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 Para Walter Benjamin, há aqui um abismo intransponível entre duas concepções 

de história. Ao historicismo compete a construção de uma falsa história universal 

baseada no tempo vazio e homogêneo. De acordo com Michael Löwy e Reyes-Mate, a 

crítica a este procedimento provém de um autor contemporâneo do filósofo alemão: 

Charles Péguy98

 

, o qual escrevia o seguinte: 

Os historiadores se tornaram os arquivistas do mundo, mas para 
dilapidar os arquivos. Se converteram em tesoureiros do mundo, mas 
para dilapidar os tesouros. Se tornaram os contadores de história da 
humanidade, mas para aumentar constantemente o débito e reduzir o 
saber.99

 A história se ocupa com os grandes acontecimentos, as festas significativas e os 

grandes nomes; a memória analisa estes mesmos acontecimentos do ponto de vista mais 

obscuro e doloroso, isto é, como guerra. A história se fixa no resultado e interpreta tudo 

do ponto de vista do vencedor; a memória é a experiência do acontecimento. A história 

se esquiva da leitura do sentido real do acontecimento, por isso sua aparente 

objetividade é impassibilidade. Neste sentido, a consciência da centralidade do instante 

chamada “graça”, para Péguy, se transmutava em “oportunidade revolucionária” para 

Walter Benjamin. 

 

 As alegorias benjaminianas, portanto, não são meramente inócuas, elas tentam 

extrair das metáforas a força do sentido imaginativo para a representação histórica. A 

rememoração tem como meta a fundação de constelações entre o passado e o presente. 

Estes momentos revolucionários são mônadas (ou castelos de areia que podem se esvair 

aos olhos de um historiador desatento). São momentos grávidos de potência messiânica, 

um conjunto carregado de tensões que contêm uma totalidade histórica. A idéia de 

mônada remete também à redoma, um lugar perfeito hermeticamente fechado que 

estaria salvaguardado de todos os males e problemas sociais, onde todos vivessem em 

paz e harmonia. 

 

2.9 Tese 18 

                                                           
98 Charles Péguy (1873-1914) foi um escritor, ensaísta e poeta francês, adepto do socialismo e 
catolicismo. 
99 MATE, Reyes. Medianoche en La historia. Madrid: Trotta, 2006, p. 271. “Los historiadores se han 
hecho los archivistas del mundo, pero há sido para dilapidar los archivos. Se han convertido en los 
tesoreros. Se han hecho los contables de la humanidad, pero para aumentar constantemente el debe y 
reducir el haber”. 
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 A conclusão óbvia que retiramos da leitura da última tese é que a história 

humana não passa de uma gota d’água diante do oceano da história do Universo. O 

historiador materialista diria que temos ainda zilhões de anos para construir a verdadeira 

história. Por outro lado, o historicista diria que tudo está praticamente inventado e as 

sociedades ocidentais já podem se autoproclamar superiores. 

 O agora (Jetztzeit) é a antesala da história universal. Este conceito faz par com a 

supracitada mônada, que em um átimo condensa o mundo da história universal 

redimida. 

 

 “O Jetztzeit resume todos os momentos messiânicos do passado, toda a tradição 

dos oprimidos é concentrada, como uma força redentora, no momento presente, o do 

historiador – ou o do revolucionário”.100

 A Revolta de Canudos (1896) pode ser considerada uma mônada que resume 

toda a história da luta dos oprimidos. Ao mesmo tempo ela antecipa o porvir da 

libertação universal da história da humanidade.  

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

O propósito desta dissertação foi analisar pari passu as 18 teses que compõem as 
Teses sobre a filosofia da história de acordo com seu contexto político. Em outras 
palavras, nosso objetivo foi trazer novas idéias sobre o texto à luz dos grandes 
acontecimentos políticos do século XX, particularmente a assinatura do Pacto Molotov 
Ribbentrop de 1939. Não se trata da mesma data em questão, mas o texto de 1929 
parece profético: 
 

O que significa: pessimismo integral. Sem exceção. Desconfiança 
acerca do destino da literatura, desconfiança acerca do destino da 
liberdade, desconfiança acerca do destino da humanidade européia, e 
principalmente desconfiança, desconfiança e desconfiança com 

                                                           
100 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história”. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 139. 
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relação a qualquer forma de entendimento mútuo: entre as classes, 
entre os povos, entre os indivíduos. E confiança ilimitada apenas na I. 
G. Farben e no aperfeiçoamento pacífico da Força Aérea. E então?101

 
 

 Em 1929, a situação geopolítica mundial não era totalmente detestável, embora 

estivessem à beira do Crash da Bolsa de Nova Iorque. No entanto, o texto parece dizer 

mais do tempo de uma década depois – o ano em que a humanidade entrou nas trevas. A 

meia-noite do século. De fato, todas as esperanças de redenção humana (o que 

constituía uma possibilidade política séria para a intelectualidade marxista) foram 

excluídas, pois a última trincheira de resistência socialista – a URSS – se aliou ao maior 

inimigo deles próprios: os nazistas. Era o fim dos tempos! 

 A publicação das Teses sobre a filosofia da história foi uma resposta para um 

mundo sem sentido. Foi a tentativa desesperada de lançar uma carta ao mar. Seu 

destinatário era a humanidade oprimida, onde o inimigo não cessava de vencer.  

 Mas o projeto de Walter Benjamin foi claríssimo. Não devemos cair nas ilusões 

da crença ilimitada no progresso, devemos rememorar todas as opressões cometidas no 

passado, a revolução será feita pelo Messias (a própria humanidade), devemos lembrar 

que todo documento de cultura é um documento de barbárie e escavar a história a 

contrapelo. 

 Qual o sentido da leitura das Teses sobre a filosofia da história nos tempos 

atuais? Em 1992, o economista Francis Fukuyama publicou o livro O Fim da História e 

o último homem, no qual decretou a sociedade capitalista democrática liberal como o 

ápice da realização humana na História e, portanto, não haveria mais nenhuma 

revolução humana. Esta tese risível tornou-se a palavra de ordem da intelectualidade 

que se dispunha a decretar a morte do socialismo real e qualquer outra possibilidade 

humana diante do fim da URSS e da queda do Muro de Berlim.  

 Após 1989, houve o ano de 2001 como mais um marco histórico-político da 

humanidade. Neste ano, houve o ataque às Torres Gêmeas, símbolo do império 

americano que ruiu como um castelo de areia. Aquilo expôs a fragilidade da maior 

potência mundial e desvelou outra máscara da ideologia burguesa – a não-identidade 

entre democracia e capitalismo.  

                                                           
101 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I – Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 34. 



100 
 
 Desde então vivemos sob um vácuo político que ainda não foi preenchido. A 

esquerda não teve mais nenhum guarda-chuva em que se apoiar e o neoliberalismo 

tornou-se praticamente invencível até o presente momento. 

 Assim, um retorno ao supracitado texto de Walter Benjamin seria um disparate 

aos olhos da elite bem-pensante da ordem do dia. A cartilha política pós-estruturalista 

que renegou todas as metalinguagens barrou qualquer possibilidade de encontro com o 

marxismo. 

 Entretanto, ainda não nos encontramos em paz. Não conseguimos solucionar 

questões primárias, tais como a eliminação da miséria, do desemprego, da 

marginalidade, da desigualdade social, do racismo, do sexismo. Não haveria hora mais 

oportuna para a leitura das Teses sobre a filosofia da história.  

 Para tanto, ficamos com esta belíssima alegoria do historiador benjaminiano: 

 

O historiador tem que se transformar em um catador de lixo se quiser 
surpreender o sentido de uma história que tenha em conta esses 
detritos. O olhar do catador de lixo, a experiência de viver do outro 
lado da história, não se ensina em nenhum manual de uso. (...) Esse 
sentido é feito de protestos contra o estado de injustiça e perguntas 
pela justiça.102

 
 

 Esta talvez seja a imagem mais tocante do quadro das Teses: o historiador que 

escava a história a contrapelo. Com o olhar direcionado àqueles que ficaram na sarjeta 

da história (daí, a escolha de Baudelaire pelas prostitutas, dândis, flâneurs na 

modernidade), colocamos o mundo de cabeça-para-baixo e invertemos completamente o 

sentido da história. Com isso, minamos a solidez da base dos vencedores e ampliamos o 

horizonte da história para um infinito de novas possibilidades. O jogo da história, neste 

caso, ainda não acabou e a aposta no Messias não me parece errada. 

 

   

  

 

   

 
                                                           
102 MATE, Reyes. Medianoche en la historia. Madrid: Trotta, 2006, p. 231. “El historiador se tiene que 
transformar en un trapero si quiere sorprender El sentido de uma historia que tenga en cuenta esos trapos. 
La mirada del trapero, la experiência de vivir del outro lado de la historia, no se enseña en ningún manual 
al uso. Esse sentido está hecho de protestas por su estado de injusticia y de preguntas por la justicia.” 
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