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. . . Estaline, que os estrangeiros tendem a pensar como um ditador, é um mero 
secretário geral da organização, um posto de que pode ser dispensado a qualquer 
momento pelo comité supremo. 
S. e B. Webb, Soviet Communism, (1935). 
 
 

O silêncio reinou sobre a Europa durante a Santa Aliança, mas as 
ditaduras modernas celebram a voz das multidões entusiásticas. Enquanto que a 
monarquia absoluta reclamava para si todos os assuntos públicos, mandando 
calar os seus cidadãos e a dedicarem-se à sua vida privada, a ditadura partidária 
exige uma participação ativa de todos os homens e mulheres na vida pública; a 
máquina da democracia é mantido em pleno movimento, não pelas oportunidades 
de expressão dadas às posições da oposição, mas antes por pessoas a mostrarem o 
seu entusiasmo para com o partido reinante e a discutirem como é que poderiam 
ser ainda mais zelosas no cumprimento das suas políticas. A liberdade está hoje 
afogada em emoções populares. 

A maquina democrática pode ser assim utilizada, e com segurança, como 
terreno para as profissões de lealdade, se todo o organismo público for vigiado por 
um número suficiente de membros determinados do partido que, por sua vez, 
possam contar com a rápida e impiedosa ação da polícia. A experiência mostra 
que uma pequena percentagem de membros do partido, apoiados pela polícia, 
podem transformar qualquer pacata reunião pública, de opositores indiferentes 
ou desorganizados ao governo, numa manifestação de lealdade, parecendo até 
mesmo cheia de entusiasmo. No entanto, até mesmo uma grande participação de 
membros do partido tem-se revelado ineficaz se, como no caso da Igreja 
Protestante na Alemanha, não forem impiedosamente apoiados pela polícia. O 
uso da máquina democrática para a sujeição das pessoas parece assim depender, 
em última instância, do terror da polícia. Todo o cidadão tem que saber que está 
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sob vigilância de uma força armada com poderes arbitrários para o prender ou 
executar, sob a suspeita de se opor à política do governo. 

As ditaduras que pretendem controlar a totalidade da vida humana no seu 
território tentarão prolongar a máquinas democrática na medida do possível; 
chamará à participação toda a população adulta, ao mesmo tempo que alarga o 
âmbito da vida pública para também incluir atividades até aí privadas, como, por 
exemplo, o desporto, o amor, o cozinhar. A maquina democrática é periodicamente 
testada pelos governantes, mediante a colheita de votos. Nessas ocasiões o 
partido usa ao máximo os seus poderes de persuasão, vigilância e intimidação. 
Uma ditadura eficiente obterá praticamente a unanimidade de votos, mesmo 
admitindo a mais ampla franqueza e o voto secreto, enquanto que a votação 
atinge percentagens inéditas no países democráticos. 

Quanto mais cruel for a ditadura, mais democráticas podem - e, em geral, 
serão -as suas instituições. Hitler muitas vezes desafiou o muito mais brando 
governo austríaco a seguir o seu exemplo, e a pedir um voto popular para a sua 
política; e nunca ninguém duvidou de que quando chegasse a Viena para 
governar traria os direitos políticos e o voto secreto ao povo da Áustria, que por 
estes canais aprovaria a sua política, tão enfaticamente como até o fizeram, por 
exemplo, os presos do campo de concentração de Dachau em 1934.  

O uso ditatorial da máquina democrática desenvolveu-se pela primeira 
vez na guerra de 1914-18. Os ministérios da propaganda tiveram amplos poderes 
de emergência para transmitir a informação, ideias e sentimentos ortodoxos e 
para censurar outros pontos de vista. As ditaduras modernas estiveram sempre 
muito conscientes do uso de métodos de guerra na sua política interna. Referindo-
se constantemente às suas atividades em termos militares, justificaram os seus 
poderes arbitrários mantendo um estado de emergência, real ou imaginário, 
semelhante ao de guerra.  

Este mecanismo das ditaduras modernas parece óbvio para qualquer 
observador sem simpatia para com o partido reinante. Se se interessar pouco pelo 
comunismo ou pelo fascismo, as semelhanças entre as várias ditaduras 
partidárias parecem-lhe igualmente óbvias. O leitor não comunista sentir-se-á, 
por isso, profundamente atingido pela descrição do sistema político da URSS feita 
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pelo casal Webb (1) , que transmitem uma impressão muito diferente. Num 
exame minucioso do livro encontrar-se-á a explicação para a discrepância.  

Os autores traçam os contornos principais do sistema político, 
apresentando a sua estrutura jurídica e os factos mais patentes. Assim, traçam 
uma imagem monumental da sua vida pública, que envolve os jovens e os adultos 
no trabalho e no lazer, através de milhões de reuniões e de discussões, baseados 
em amplos direitos políticos e em votações de quase cem por cento. Somos 
obrigados a admirar o funcionamento da máquina democrática –que sob ditadura 
faz tanta mais algazarra quanto mais eficiente for o terror secreto que a controla 
por baixo – e deixa-nos deliciados com a liberdade de que goza o cidadão. 
Literalmente nenhum detalhe desta descrição é incorreto; a imagem de uma 
poderosa e livre democracia deixa o leitor impressionado, principalmente pela 
descrição da estrutura e da operação da máquina democrática e pelos 
entusiásticos comentários que a acompanham. 

E os poderes realmente operacionais da ditadura, como Estaline, o 
Partido, o OGPU, também não ficam fora da discussão. Mas não se permite que 
as referencias que lhes são feitas possam destruir a imagem de uma grande 
democracia; são assimilados ao argumento principal, ou então, quando nalgumas 
circunstâncias se admite o desacordo, a sua importância reduz-se à do 
meramente transitório, ou, pelo menos, a algumas circunstâncias de menor 
importância, mas infelizmente inevitáveis.  

O resultado é uma apresentação que, à primeira vista e provavelmente 
para muitos dos leitores, transmite acima de tudo uma monumental apologia das 
instituições soviéticas e da sua liberdade, mas que numa observação mais de 
perto mostra estar cheia de múltiplos detalhes incompatíveis com o argumento 
principal, pelo que se torna impossível formar uma imagem, seja ela qual for, do 
sistema político do pais. 

A maior parte do livro trata, direta ou indiretamente, do sistema político; 
as outras partes tratam questões económicas, serviços sociais e trabalho 
científico, e foram construídos por um método semelhante ao usado para 
apresentar o sistema político. Os autores baseiam os seus argumentos na 
informação que lhes foi fornecida, a eles ou a terceiros, pelo governo soviético. 
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Este material, sublinhado aqui e acolá por comentários entusiastas e 
acompanhado por interessantes reflexões suas, é um material de fácil leitura 
para o público em geral.  No entanto o material foi inicialmente produzido com 
vista à propaganda, é não sistemático e por isso é pouco útil para quem procura 
uma informação séria sobre algum assunto especifico. Numa leitura cuidada 
descobre-se que as lacunas, as inconsistências e os pontos vagos são tão 
numerosos que não é possível extrair deste material qualquer conclusão de índole 
geral.  

Citarei alguma evidencia especifica em apoio deste criticismo geral, 
principalmente sobre a discussão dos autores acerca do sistema político, a qual 
domina a sua descrição da URSS. 

O primeiro volume (528 pp.) trata da Constituição da URSS, tal como 
vista pelos autores. Dizem que esta é composta de: 

(1) Órgãos políticos legalmente instituídos, descritos na secção “O 
homem como cidadão”; 

(2)  Os sindicatos, conjuntamente com os órgãos paralelos da 
população não assalariada, formando a organização de “O 
homem como produtor” 

(3) As unidades cooperativas, incluindo o “O homem como 
consumidor”; e 

(4) O Partido Comunista, descrito num capítulo intitulado “A 
vocação da liderança” 

No capitulo introdutório, sobre “A Constituição como um todo”, assinala-se 
que estas quatro organizações são as mais importantes de entre uma meia dúzia 
de “estruturas piramidais”, cada uma delas “baseada, de acordo com um padrão 
comum, sobre um grande numero de reuniões relativamente pequenas de 
cidadãos associados para uma discussão quase contínua, e para a periódica 
eleição direta dos conselhos representativos primários. Cada uma dessas 
estruturas sobe nível após nível, através de sucessivos conselhos que governam 
áreas cada vez mais vastas e que são constituídos por eleições indiretas, até ao 
grupo supremo de cada área particular. Esta meia dúzia de grupos finais, em 
diferentes combinações, e por consultas conjuntas mais ou menos formais, 
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constituem a fonte de toda a autoridade governamental, quer legislativa como 
executiva” (p. 4). O principio de auto governo incorporado nestas pirâmides é 
ainda mais enfatizado na página intitulada “A corda do poder”: “O poder 
necessário para a administração pode ser gerado nas inúmeras reuniões de 
eleitores, produtores, consumidores, e membros do Partido Comunista, os quais 
formam sempre a base da estrutura constitucional. Transmite-se para os níveis 
dos conselhos superiores como que por um possante cabo transmissor, que à 
medida que vai passando, trabalha a máquina do governo na aldeia e na cidade, 
no distrito e na província e na república. É esta concepção de um fluxo 
ascendente de poder continuamente gerado através de organizações de massas 
multiformes, que no cume se transforma num fluxo descendente de leis com 
autoridade e de decretos e diretrizes, que os seus inventores descrevem pelo 
termo “centralismo democrático” “ (p.7). 

As 150 páginas seguintes tratam de “O homem como cidadão”. Na 
subsecção “A base da pirâmide”, os direitos eleitorais são cuidadosamente 
comparada com a dos sistemas ocidentais e dá-se ênfase à sua extraordinária 
amplitude. Ao direcionar a nossa atenção especificamente para os direitos 
políticos das populações rurais, vemos que, nas reuniões dos eleitores de uma 
aldeia, “as discussões tratam de toda a gama de interesses públicos”. “As 
reuniões nas aldeias podem passar resoluções na forma de sugestões ou de 
instruções sobre qualquer assunto ...” (p.25). Quanto aos eleitos por essas 
reuniões “os decretos mais recentes insistem que devem também considerar e 
discutir assuntos de raion (distrito), oblast (província), república e até a 
importância da U.R.S.S.” (p.29) e lemos ainda que, de acordo com os juristas 
soviéticos, “dentro da aldeia o soviete é “soberano”, significando que nada do que 
faz precisa do acordo de qualquer autoridade superior antes de ser posto em 
operação” (p. 30), frase a que os autores juntam a exclamação “Não parece que o 
governo soviético tenha medo dos aldeões, ou que desconfie da democracia 
popular!” (p.30). 

A população rural da URSS representava mais de 80 por cento até 1928, e 
mesmo agora não é menos de 75 por cento do total. Dizem-nos que esta 
preponderância numérica sempre ultrapassou uma menor representação 
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proporcional da população rural, de modo que “os delegados com mandatos em 
ultima análise derivados dos sovietes das aldeias sempre formaram a maioria do 
Congresso dos Sovietes de toda a União” (p. 445), que é o órgão supremo da 
hierarquia soviética. Este órgão elege a Comissão Central Executiva, chamada 
“TSIK”, à qual é entregue “todo o poder legislativo e executivo” no intervalo entre 
as reuniões bienais do Congresso, que dura apenas uma semana ou próximo disso 
(ver pp. 83 e 87) 

Somos levados a compreender o sistema político da URSS como um auto 
governo popular, que, devido à dominante população agrícola, naturalmente leva 
a uma preponderância dos representantes rurais. Nem devemos duvidar que as 
pessoas façam um uso efetivo das amplas liberdades que lhes são concedidas, 
pois, segundo dizem os autores, “em nenhum sítio fora da URSS há um tal 
volume de criticismo impiedoso de todos os ramos do governo” (p. 773), e no final 
do livro tornam a enfatizar que “não há, como um estudioso poderia ter concluído, 
nenhum pais no mundo em que haja um criticismo tão generalizado ao governo e 
uma incessante revelação das suas insuficiências, tal como na URSS” (pp. 1026-
1027). 

Nem deve existir qualquer apreensão que o Partido Comunista possa 
exercer uma pressão não democrática sobre as decisões do povo, pois “nem a 
organização nem as atividades do Partido Comunista são sequer mencionadas na 
lei fundamental ou qualquer anexo estatutário a este. Nem o partido tem 
qualquer autoridade legal sobre os habitantes da URSS, nem sequer sobre os 
seus próprios membros” (p.340), e portanto “se o partido influencia ou direciona a 
política de indivíduos ou de autoridades publicas, isso é feito apenas por 
persuasão. Se exerce o poder, fá-lo apenas através da consciência dos seus 
próprios membros, e conseguindo a sua eleição por voto popular” (p. 340). 

Estas afirmações devem estabelecer, para além de qualquer dúvida, que a 
URSS é a democracia camponesa mais livre do mundo. O leitor ficará por isso 
profundamente intrigado como é que se pode reconciliar isso com a ação descrita 
na secção das pp. 237-272, pela qual o governo da URSS transformou a maioria 
das propriedades dos camponeses em quintas colectivas, sobrepondo-se – tal como 
os autores nos dizem – à acérrima oposição de toda a população agrícola. 
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Os autores não se referem à discrepância desta ação com as afirmações 
feitas no seu argumento principal, acima citado, antes introduzem o assunto da 
seguinte forma: depois da guerra civil em que os camponeses apoiaram os 
exércitos vermelhos, “os camponeses, pobres, medianos, ou lulas, agora 
imaginando-se proprietários das terras que tinham lavrado, puseram 
dificuldades para se separarem dos seus produtos para alimentar as cidades, 
mesmo aos preços do mercado livre, até porque esses preços não lhes permitiam 
obter os produtos manufacturados que pretendiam, a qualquer coisa como o seu 
antigo preço. Os camponeses, no entanto, mesmo a considerável maioria daqueles 
a quem a revolução tinha oferecido terra sem nada em troca, ficaram ressentidos, 
tal como os proprietários camponeses de todo o mundo, pela aplicação de 
qualquer taxa direta. Nem o notório desenvolvimento nas aldeias, nem os 
característicos vícios camponeses da ganância e da astúcia, com intervalos de 
embriagues e períodos recorrentes de indolência, produziram qualquer 
prosperidade generalizada, nem qualquer melhoria nos métodos agrícolas. O que 
se tornou aparente foi que os camponeses, anteriormente servis, se tornaram em 
revoltosos” (p. 238-239). Para uma apreciação desta passagem precisamos de 
recordar dois factos que o livro não regista: 

(1) os camponeses russos sempre foram muito mais pobres do que a 
população urbana (2) 
(2) O imposto direto exigido pelo governo soviético, e na realidade obtido 
depois da colectivização, é de cerca de 40 por cento do rendimento liquido 
do agricultor (3). Isto é ilustrado, sem intenção, no próprio livro, pela 
descrição de uma quinta colectiva bem sucedida, que “vendeu ao governo 
227 toneladas de cereais (em 1932), de uma produção total de 619 
toneladas de cereais”. “Vender” ao governo significa entregar os cereais a 
um preço nominal, sendo a quantidade entregue neste caso – deduzida de 
10 por cento para semente – correspondente a 40 por cento da produção 
liquida (4). 
Tendo estes factos em mente, fica-se surpreendido pelo tom de irónica 

deprecação com que nos é dito que os camponeses “se ressentiram, como os 
proprietários de todo o mundo, pela aplicação de qualquer imposto direto” , 
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mesmo considerando que “a revolução lhes deu a terra sem nada em troca”. O que 
pensar dos camponeses – pedem-nos para o sentir -  que não pagam alegremente 
à “revolução” uns 40 por cento do seu rendimento em troca da oferta que 
receberam! E vemos as massas dos pobres difamadas como bêbados gananciosos e 
ardilosos porque não querem ser taxados a 40 por cento, por um governo apenas 
suportado por uma pequena minoria relativamente prospera.  

Noutros locais e noutros tempos, um governo que atuasse dessa forma é 
que seria chamado de ambicioso e ardiloso pelos advogados da justiça e da 
liberdade, mas os autores não consideram essa alternativa; sentindo que o 
governo soviético não tem outro objectivo senão “obter as melhores condições de 
vida para todos” (p. 1018), falam abertamente de “120 milhões de camponeses na 
ignorância, suspeição e obstinação” (p. 245), sem mostrar qualquer consideração 
pelas vontades e direitos desses milhões, nem sequer vendo que essas atitudes 
justificam Hitler e Mussolini, o imperialismo colonial e a santa inquisição, assim 
como um bom número de outras tiranias menos ilustres, e que todas procuram, 
ou procuravam, melhores condições de vida para aqueles que oprimiam. Para 
eles, parece, “onde os sistemas se diferenciam é sobre quem usa o bastão e para 
com que fim” (p. 1032); desde que aprovem o bastão e o seu propósito, chamam-
lhe democracia. 

A relutância dos autores em adoptar consciente e abertamente esta 
doutrina parece ser responsável pelos vários paradoxos em que se envolveram. O 
caso seguinte é mais exemplo. 

Dizem que a luta sobre a colectivização atingiu o seu climax por alturas do 
ano de 1931. “Começando com a matança calamitosa do gado em muitas áreas 
durante1929-30, os camponeses recalcitrantes derrotaram, durante os anos de 
1931 e 1932, todos os esforços do governo soviético para que a terra fosse 
efetivamente cultivada” (p. 265); mas não tinha sido dito numa página anterior 
que, durante esse mesmo período, o partido comunista era imensamente popular 
entre os camponeses?  Foi dito que “é significativo do carácter e da popularidade 
do partido que, nas eleições de 1931, de entre 59797 sovietes de aldeias, 35155 
tenham escolhido um membro do partido para presidente, enquanto que outros 
3242 elegeram um consomol” (p. 31-32). Pedem-nos portanto para acreditar que, 
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ao mesmo tempo que os camponeses estavam a matar as suas vacas numa luta 
desesperada contra a política comunista, a popularidade do partido entre os 
camponeses era tão grande que conseguia eleger um membro do partido como 
presidente do soviete em praticamente todos os sítios em que conseguissem 
encontrar um. Fica-se a pensar que talvez a palavra “carácter”, associada à 
palavra “popularidade” na passagem acima, possa não indicar uma reserva que 
resolve o paradoxo: “carácter” deve antes talvez querer referir-se a “carácter 
terrorista”. 

O pequeno capitulo intitulado “No interesse de quem é que o governo 
atua?” (p. 449) sugere, no entanto, que os presidentes dos sovietes das aldeias em 
1931 são apenas um caso especial de um paradoxo ainda mais compreensivo. 
Parece que na Rússia é costume a população agrícola eleger representantes que 
se opõem aos seus próprios interesses. Apenas isso pode explicar o facto referido 
neste capítulo, segundo o qual, até 1927, o governo atuava apenas no “interesse 
dos “assalariados urbanos ou industriais” – ou seja, cerca de 15 por cento da 
população. Mais tarde, parece ser verdade que pelo menos uma classe dos 
camponeses terá ficado mais consciente dos seus interesses e mais esclarecida na 
escolha dos seus representantes; pois “desde 1928 pode-se considerar que o 
governo passou a ter em consideração os interesses dos kolkhoosniki, os 
produtores proprietários da agricultura que se uniram às quintas colectivas”. 
Considerando os acontecimentos de 1929-1932 a que me referi anteriormente, o 
leitor considerará as palavras cuidadosamente escolhidas nesta curiosa passagem 
para “pode-se considerar que passou a ter em conta”, e pode ficar a pensar em 
que é que “os interesses dos kolkhosniki” serão diferentes das suas vontades, e se 
não, o que seria feito do governo se as vontades dos kolkhosniki de 1929-1932 não 
tivessem sido feitas.  

Sejam quais forem as reflexões do leitor sobre este ponto, uma coisa é 
clara, tanto da história da colectivização, tal como contada pelos autores, como da 
última passagem – em particular que o governo sempre se opôs aos interesses dos 
camponeses individuais, que submeteu a impostos danosos (p. 116) e outras 
medidas discriminatórias. Mas na página 725 diz-se: “A adesão às quintas 
colectivas é inteiramente voluntária”. Fica-se novamente intrigado. 
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Novos paradoxos aparecem quando se analisa o argumento favorito dos 
autores para a defesa da livre expressão na URSS: “Pode surpreender aqueles 
que assumem a existência de uma ditadura, e que negam a existência a liberdade 
de expressão, ficar-se a saber que, durante cerca de três anos (1925-1928), a 
questão (da política agrícola) esteve sujeita a intensa discussão pública e 
controvérsia em artigos, panfletos, e livros, com largas edições, assim como a 
prolongado debate no Comité Central Executivo e no interior do Partido 
Comunista” (p. 242-243). O argumento é repetido de várias formas nas páginas 
348, 367, 448 e 1009. 

Mas, pode a luta entre Estaline e Trotsky, que terminou no fim de 1927 
com a vitória de Estaline, ser aduzida como uma ilustração do seu uso corrente 
na Rússia atual? O facto reportado na página 619, segundo o qual, 
imediatamente após o encerramento do debate, Trotsky e centenas dos seus 
seguidores foram exilados para partes remotas do país, e que, como se refere 
noutras passagens do livro, muitos dos que estiveram do lado vencido perderam a 
vida ou a liberdade às mãos da policia secreta, será certamente desencorajador 
para os russos de hoje, como base para o tal debate sobre a defesa da liberdade de 
expressão; até porque não parece que o governo soviético o queira apresentar sob 
esse ponto de vista. Uma publicação oficial de 1933, citada pelos autores, refere-
se ao debate nos seguintes termos: “O plano quinquenal nasceu no meio de uma 
agressiva luta de classes acerca da construção das principais vias (ou) meios de 
construção do socialismo. Apesar da resistência contra revolucionária da direita e 
dos trotskistas, o partido comunista e o governo soviético adoptou o plano 
quinquenal” (p. 621). Aquilo que os autores nos pedem para considerar como um 
exemplo típico de um debate livre, na publicação soviética citada pelos autores, 
chama-se “luta de classes” e “contra revolução”. 

Mas até mesmo os próprios autores parecem incapazes de assumir uma 
posição acerca do assunto. Enquanto que numa nota de rodapé na página 1100 
explicam que só a persistência de Trotsky na sua conduta facciosa, depois da 
decisão do partido em dezembro de 1927, é que originou a sua persecução, o 
“Índice de pessoas” anexo ao livro refere que Trotsky “depois da doença de Lenine 
passou a opor-se sistematicamente à política do partido e foi transferido do 
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comissariado da guerra para o dos transportes; expulso do partido em 1927, e 
exilado para Alma Ata” (p. 1159). Como oposição “ás politicas do partido” equivale 
a “resistência contra revolucionária”, esta passagem condena com tanta força 
quer a fonte soviética anterior, quer o uso que Trotsky fez do alegado direito à 
liberdade de expressão, e contradiz em flagrante todos os prévios argumentos dos 
autores a este respeito. 

O leitor ficará intrigado se souber que os autores citam um tal exemplo 
dúbio de liberdade de expressão pelo menos cinco vezes, não oferecendo qualquer 
outro caso de discussão pública sobre importantes assuntos políticos. Supondo 
que é o único exemplo que conhecem, como é que se podem aventurar a usá-lo? 

Outro pequeno exemplo do método pelo qual os autores assimilam uma 
evidencia ao seu argumento principal, segundo o qual a URSS não é uma 
ditadura, e aí se goza de liberdade de pensamento e de expressão, encontra-se na 
página 435. Lemos que “Não é fácil obter cópias dos panfletos que circulam sub-
repticiamente em oposição ao presente governo da URSS”. Segue-se uma lista de 
objecções feitas por tais panfletos, e conclui-se que se “verá que estes criticismos 
ao governo da URSS são exatamente paralelos, na substância e na forma, com os 
que são feitos pela oposição parlamentar à política de um primeiro ministro 
numa democracia parlamentar. Não revelam nada de peculiar de uma ditadura 
como tal”. 

Note-se o facto de que o criticismo, que seria livremente aceite numa 
democracia, e que na Rússia só pode circular sub-repticiamente, parece 
significante para os autores: a conclusão a que chegam é que não há ditadura, 
porque isso não é mencionado nos panfletos. Assumem que os autores dos 
panfletos nada têm objecções a serem ameaçados de prisão ou execução, dado não 
fazerem qualquer afirmação nesse sentido. 

Concluo a minha demonstração das inconsistências dos autores (mas que 
se poderia continuar indefinidamente) mostrando que as principais esquemas do 
atual sistema político da URSS, ao contrario da imagem com que os autores nos 
pretendem impressionar, se podem clarificar por algumas das suas afirmações. 

Lemos que “Não há qualquer duvida que Estaline descreveu corretamente 
a situação quando se refere à “suprema expressão da função de guia pelo nosso 
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Partido. Na União Soviética, onde a ditadura do proletariado está em força, 
nenhum problema político ou organizacional importante pode ser decidido pelos 
nossos sovietes e outras organizações de massas, sem as diretivas do nosso 
partido. Neste sentido podemos dizer que a ditadura do proletariado é 
substancialmente a ditadura do partido, como uma força que efetivamente guia o 
proletariado” “ (p. 370). O método pelo qual o partido, o qual nos dizem que inclui 
três por cento dos votantes, exerce o seu papel é também descrito: “Os principais 
órgãos que governam estas hierarquias são totalmente compostos por membros 
do partido” (p. 353). “Os membros do partido com responsabilidades 
governamentais, e que juraram completa obediência às diretrizes das autoridades 
do partido, assumiram como vocação a direção suprema da política e a maior 
parte da sua execução, em todo os ramos da administração pública da URSS, 
onde a administração publica cobre uma maior fracção da vida quotidiana do que 
em qualquer outro pais” (p. 354). Mesmo fora do Governo ouvimos que um 
membro do partido “ao anunciar a sua filiação no partido, pode habitualmente 
conseguir a obediência, ou mesmo comandar, qualquer milícia (polícia) ou oficial 
local para tomar medidas” (p. 355). 

Como ultimo recurso a ditadura do partido recorre ao uso impiedoso de 
forças armadas, incluindo a policia secreta: “Pode-se inferir que era de esperar 
que para completar a nova revolução agrária fosse necessário expulsar 
sumariamente cerca de um milhão de famílias das suas explorações bem 
sucedidas. A fé deve ter sido forte, e a vontade deve ter sido resoluta, nos homens 
que, no interesse daquilo que lhes parecia dever ser o bem publico, tomaram um 
tão momentosa decisão”. Certamente que estes homens mostraram uma suprema 
fé na policia. Devemos por isso estar de acordo de que “sem o GPU não haveria 
hoje partido comunista, nem URSS” (5). 

O partido exerce os seus poderes legislativos através de dois canais 
alternativos. Primeiro, como já referido, assegurando a maioria dos lugares nos 
supremos órgão representativos. Por exemplo: em Moscovo, em 1931, dois terços 
dos candidatos que sobreviveram ao voto final pertenciam ao todo poderoso 
partido comunista” (p. 46). Segundo, desde 1928, a legislação é quase sempre 
promulgada por ordens do Comité Central do Partido, que “não limita a sua 
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intervenção no governo da URSS apenas ao que se pode considerar legislação, 
mesmo no seu sentido mais amplo”; mas também “está permanentemente a guiar 
o trabalho executivo dos membros distantes do partido” (p. 370). 

O poder real reside no pequeno comité chamado Politburo (p. 366). No 
Politburo a influencia de Estaline é dominante. Sobre a “adulação do líder”, 
referida na página 439, “pode-se considerar como tendo-se tornado irremovível da 
sua posição de líder supremo do partido, e portanto do governo” (p. 438). 

As regras do partido exigem que se “um assunto for decidido pela 
autoridade do partido, no congresso do partido da União, ou no seu comité 
central, toda a argumentação e todo o criticismo publico, assim como oposição, 
devem cessar” (p.348). Como não é possível discutir mudanças de política sem 
criticar a política aceite, segue-se que não é permitida qualquer discussão política 
importante. 

Logo emerge a verdade, simples e bem conhecida, que a URSS é 
governada pelo partido comunista, sob as ordens do politburo, que é dominado 
pelo poder indiscutível de Estaline. Se os autores tivessem partido destes factos, 
em vez de os tentarem submergir numa torrente de argumentos sobre a liberdade 
e a democracia, teriam sem dúvida chegado a uma descrição mais consistente e 
mais inteligível do sistema político na URSS. 

Depois do sistema político da URSS, com que a maior parte do livro se 
relaciona, o sistema da economia socialista é o tema mais importante. No entanto 
é impossível compreender, a partir do livro. como é que o sistema funciona, pois 
os autores não nos dizem como é que se fixam os preços e os outputs. É dito que 
“gosplan tem que comparar a procura agregada estimada para cada mercadoria 
ou serviço ... com as quantidades que as empresas produtivas se propõem 
produzir solidariamente” (p. 629). Pode-se esperar que em geral estas duas 
quantidades sejam diferentes; mas nada se diz sobre como é que se decide entre 
as duas alternativas possíveis pelas quais se podem ajustar as diferenças entre 
elas: mudando o output ou ajustando o preço. Como os autores não dão qualquer 
consideração a esta questão, e em especial não falam sequer de preços, a análise 
deixa o leitor completamente no escuro acerca dos mecanismos económicos da 
URSS. 
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Pelo lado factual do livro é igualmente deficiente. Escreve-se – por 
exemplo, nas páginas 650-657, acerca dos resultado do planeamento – como se 
fosse um catalogo entusiástico de itens não relacionados, sem sequer se tentar 
uma análise estatística dos dados brutos. Quem procurar factos acerca de 
assuntos particulares, como impostos, salários, preços, habitação, mortalidade, ou 
educação, encontrará o material apresentado cheio de lacunas, tão grosseiro e tão 
vago sobre os seus fundamentos, que é de pouca ou nenhuma utilidade para 
qualquer estudo sério. 

O capítulo sobre “A boa vida” diz que a iniciativa dos sovietes é como 
empreender um grande trabalho de engenharia, de sucesso incerto. “Enquanto o 
trabalho está em curso qualquer expressão de dúvida, ou mesmo de medo sobre o 
sucesso do projeto, é um ato de deslealdade, e mesmo de traição, devido aos 
possíveis efeitos sobre a determinação e os esforços do resto do pessoal” (p. 1038). 
Não consigo recordar qualquer projeto de engenharia, desde o canal de Suez ao 
voo do Graf Zepelim, ou o esvaziamento do Zuider Zee, durante os quais uma 
expressão pública de dúvida tenha sido considerada uma ofensa capital, ou que 
não tenha mesmo sido habitual. Os grandes feitos da civilização não se 
conseguiram pela eficiência ditatorial, nem precisaram de uma atmosfera de 
entusiasmo combinado com o pânico, como a que é suposta ser precisa para a 
criação das condições de “A boa vida”. 

É profundamente lamentável que os autores se proponham descobrir 
novos argumentos para proteger governos que fazem marchar os seus povos para 
“A boa vida” contra a interferência daqueles que procuram a verdade. Tal 
sacrifício intelectual beneficia igualmente todas as ditaduras, e no conjunto 
corresponde a uma injeção de mais veneno nos temas dos conflitos civis na 
Europa. 

Se tal filosofia prevalecer, há pouca esperança que ganhe aceitação o 
admirável conselho, dado quer a economistas da URSS como do mundo ocidental, 
de “que a ignorância recíproca dos estudos de uns pelos outros, assim como o 
desprezo pelos respectivos argumentos, de ambos os lados, é indigno do que deve 
ser um assunto sério de investigação comum” (p.675). Ainda menos poderemos 
esperar que essa reconciliação de doutrinas sociais rivais possa por si só salvar a 
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Europa da dissolução. Tal objectivo pode apenas ser atingido pela tolerância – ou 
seja, pressões impostas por aqueles que procuram a verdade sobre os governos 
que exigem benevolência aos seus povos. 

Hoje em dia muitos pensadores não acreditam na verdade; entre os que 
acreditam, poucos consideram correto dizer a verdade, sejam quais forem as suas 
consequências políticas; os pensadores alienaram assim o seu direito a limitar os 
governos em nome da verdade. A não ser que os intelectuais tomem uma nova 
iniciativa, inspirada por uma veracidade inabalável, a verdade continuará 
impotente contra a propaganda. 
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NOTAS ORIGINAIS: 
 

(1) Soviet Communism: a new civilization? Por Sydney e Beatrice 

Webb, 2 vols., (Longmans, Green, p.1174. 35s.) 

 

(2) Summary of the fulfilment of the First Five Year Plan, Moscovo, 

1933; diz-se na p. 197 que os “camponeses e agricultores 

colectivos mobilizados para a industria aumentaram o seu padrão 

de vida entre 2.5 a 3 vezes”. 
 

(3) Ver acima, p. 67, e Knickerbrocker, Rote Wirtschaft und Weisser 

Wholstand, Rowohlt, Berlim, 1935, pp. 49-50. Onde se diz que os 

preços pagos pelo trigo são comparáveis com o preço do pão 

vendido pelo governo. 
 

(4) A falta de qualquer informação acerca dos impostos sobre os 

cereais é uma das lacunas mais graves do livro. O relatório sobre 

impostos, p. 116-117, menciona um único imposto agrícola para 

todas “as empresas agrícolas” (que é dito ser muito mais favorável 

às explorações colectivas do que para os agricultores individuais), 

mas não se apresentam as taxas – embora os números para a “taxa 

progressiva sobre os rendimentos” sejam apresentados com detalhe. 

O imposto sobre os cereais está na base dos principais 

acontecimentos políticos, sociais e económicos dos últimos 

dezanove anos na URSS. Um leitor que se deixa ficar sem 

informações sobre a dimensão real deste imposto provavelmente 

não poderá compreender estes acontecimentos. 
 

(5) A partir de uma frase citada na p. 586, como sendo de “um 

residente estrangeiro experiente e imparcial” 
 


