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INTRODUÇÃO
Este trabalho trata dos escritos de Lenin sobre a sociedade soviética,
mais especificamente sobre os problemas relacionados ao que se
convencionou chamar de “construção do socialismo” na Rússia. Entre os
dirigentes do Partido Bolchevique, Lenin foi um dos primeiros a se
preocupar com a caracterização do tipo de sociedade que resultara da
Revolução de Outubro. Suas análises, durante o período que vai de maio de
1918 a março de 1923, compreendem uma parcela importante, porém pouco
conhecida de sua obra, envolvendo problemas relacionados às
responsabilidades do Poder, à administração do Estado, à organização da
economia, à burocracia, etc. Aqui pretendemos considerar apenas um
aspecto dos escritos desta fase: aquele referente à interpretação da natureza
da sociedade soviética, tratando mais especificamente da questão do
capitalismo de Estado, no plano econômico, e da burocracia, no plano do
controle do Estado. Procuramos limitar o mais possível as interpretações,
remetendo o leitor diretamente aos textos de Lenin.
O problema da caracterização de uma sociedade na qual os grandes
proprietários e os capitalistas tinham sido eliminados, mas que nem por isso
podia ser definida como socialista, ocupará a atenção de Lenin durante todo
transcorrer dos anos difíceis da organização do novo Estado, da guerra civil
e da ruína econômica. Entre tanto, suas observações encontram-se dispersas
em numerosos trabalhos, que começam que começam mais particularmente
com o folheto O Infantilismo Esquerdista e a Mentalidade PequenoBurguesa (9 de maio de 1918) e terminam com o artigo “Melhor Poucos
Mas Bons” (23 de março de 1923).*
As ideias de Lenin, no período, variaram segundo as mudanças
ocorridas na sociedade soviética e, especificamente, com o tipo de
obstáculo e de oposição encontrado pelos bolcheviques. Assim, é possível
distinguir duas fases principais nos seus escritos sobre a sociedade
soviética, os quais correspondem, por sua vez, a dois momentos da política
econômica bolchevique: a do “comunismo de guerra”, que se inicia em
*
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Todas as citações são de Lenin e foram extraídas da edição em inglês das Obras
Completas, Moscou, Progress Publishers, 1965. As palavras sublinhadas nas citações o
foram no original.
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meados de 1918, a da “Nova Política Econômica” (NEP), começada em
março de 1921.
Na fase do “comunismo de guerra”, Lenin deixaria de lado um tipo
de interpretação da sociedade soviética que havia começado com o artigo
“O Infantilismo Esquerdista e a Mentalidade Pequeno- Burguesa” e que só
seria retomado, de modo mais sistemático, em abril de 1921, com a obra O
Imposto em Espécie.
Na verdade, a fase do “comunismo de guerra”, imposta pelas
circunstâncias, parece mais exatamente um desvio nas ideias básicas de
Lenin, expostas na “A Catástrofe que nos Ameaça e como Combatê-la”
(setembro de 1917). Enquanto O Estado e a Revolução (agosto de 1917)
constitui uma reflexão geral e abstrata da doutrina marxista sobre o Estado
e o socialismo, “A Catástrofe que nos Ameaça ...” apresenta pela primeira
vez o pensamento de Lenin sobre os problemas concretos da revolução na
Rússia e sobre as vias de construção do socialismo.
Para fins de exposição, apresentamos separadamente as
considerações relativas ao regime econômico soviético daquelas relativas à
natureza do Poder, envolvendo a caracterização do Estado, os problemas da
administração, da burocracia, do controle e implementação das decisões.
Não é preciso enfatizar que se trata de duas questões intimamente
relacionadas.

1. Lenin e a economia soviética
Em maio de 1918 – sete meses depois da Revolução de Outubro, um
mês antes do início da guerra civil – polemizando com os “comunistas de
Esquerda” (grupo Bukharin), Lenin considerava a economia soviética como
uma “economia de transição”. O termo República socialista deveria ser
entendido como a “determinação do poder soviético de realizar a transição
para o socialismo” e não que o novo sistema econômico devesse ser
“reconhecido como uma ordem socialista”.1 Para Lenin, o socialismo
requereria, como condição necessária para sua realização, um elevado
desenvolvimento das forças produtivas, o que dependeria da grande
indústria, com sua racionalidade e produtividade:
O único socialismo que podemos imaginar é aquele baseado em
todas as lições aprendidas através da cultura capitalista em larga
escala. Socialismo sem serviços postais e telegráficos, sem máquina,
é uma frase vazia.2

Encontramos, aqui, a referência aos fundamentos econômicos do
socialismo, implicando a absorção da tecnologia ocidental. Deste ponto de
vista, o capitalismo de Estado dos alemães parece para Lenin o que há de
mais adiantado em matéria de progresso material, constituindo uma via para
o socialismo.
Mas, na concepção leninista, o socialismo, além de implicar uma
base material superior à do capitalismo, requer a existência de um Estado
forte e centralizado:
O socialismo é inconcebível sem a grande técnica capitalista, baseada
na última palavra da ciência moderna, sem uma organização
planificada de Estado que subordine dezenas de milhões de pessoas
ao mais estrito cumprimento de normas únicas de produção e
distribuição.3
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“O Infantilismo Esquerdista e a Mentalidade Pequeno-Burguesa”, 9 de maio de 1918,
vol.27, p.335.
2
“Réplica ao Debate do Relatório sobre as Tarefas Imediatas”, escrito entre 30 de abril e 3
de maio de 1918, vol.27, p.310.
3
“O Infantilismo Esquerdista e a Mentalidade Pequeno-Burguesa”, 9 de maio de 1918,
vol.27, p.339
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