
PROPAGANDA NO REGIME SOVIÉTICO - o uso da propaganda, pós-revolução 

de 1917, como forma de manter a coesão interna e a sobrevivência do novo regime. 
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Há um século os eventos ocorridos na Rússia em outubro de 1917 foram de tal 

magnitude que moldaram o século XX em uma intensidade inimaginável. A Rússia, 

país semi-feudeal, subdesenvolvido, com 80% de sua população trabalhando no campo 

e a margem do protagonismo mundial se tornaria uma superpotência a disputar no 

cenário internacional não só a hegemonia militar, mas também a hegemonia no campo 

das ideias. 

Filha da grande guerra mundial de 1914, a revolução Russa de 1917, mais 

especificamente, a revolução de outubro liderada pelos bolcheviques produziu de longe 

o mais formidável movimento revolucionário na história moderna. Como Eric 

Hobsbawn coloca: 

“Sua expansão global não tem paralelo desde as 

conquistas do Islã em seu primeiro século. Apenas trinta 

ou quarenta anos após a chegada de Lênin à estação da 

Finlândia em Petrogrado, um terço da humanidade se 

achava vivendo sob regimes diretamente derivados do 

modelo organizacional do partido bolchevique.” 

(Hobsbawn, p. 62, 1995) 

 

Porém, a história não é linear e muito menos foi a Revolução Russa. Logo após a 

tomada do palácio de inverno em Petrogrado pelos bolcheviques, que haviam se tornado 

a maioria nos Sovietes
2
 das grandes cidades ao oeste do país (Conselhos democráticos 

de operários, camponeses e soldados que disputavam o poder com o governo provisório 

liderado por Kerenky após a revolução liberal de fevereiro na Rússia) a nação entrou em 

uma grande guerra civil, que durou dois anos e pôs em xeque a primeira revolução 

socialista da história.  
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A perspectiva em longo prazo era problemática, mesmo tendo tomado o poder 

em Petrogrado e Moscou, Lênin e seus camaradas do Partido teriam que enfrentar a 

anarquia e o movimento contrarrevolucionário. Nesse momento a prioridade do partido 

bolchevique era assegurar o poder, tendo em vista que a revolução mundial prevista por 

Lênin não acontecera, eles deveriam fazer isso sozinhos:  

“Nesse meio tempo, o dever básico, na verdade único, dos 

bolcheviques era se aguentarem. O novo regime pouco fez 

sobre o socialismo, a não ser declarar que esse era seu 

objetivo” (Hobsbawn, p. 70, 1995) 

A guerra civil que se seguiu a revolução foi um dos maiores desafios, se não o 

maior, encarados pelos bolcheviques até então. E as potências capitalistas juntas aos 

seus aliados não viram motivos para serem generosos com o “centro da subversão 

mundial”. Países como Estados Unidos, Japão, Polônia, Inglaterra, Sérvia, Grécia, 

Romênia e França enviaram tropas para o solo Russo para combater o novo regime e 

restaurar o poder do Czar (Imperador Russo antes da revolução).  

O novo regime contava com apenas algumas importantes vantagens para 

enfrentar o inimigo exterior: 1) um número relevante de operários favoráveis ao novo 

regime treinados por Trotsky para o combate militar, 2) uma grande parcela do exército 

russo que havia desertado da primeira guerra mundial e que também queria a 

sobrevivência do novo regime (a combinação desses dois elementos eventualmente 

geraram o famoso exército vermelho que derrotaram os nazistas em 1945) e 3) o 

campesinato que sabotava e minava os esforços do exército branco, grupo também 

favorável ao novo regime socialista.  Todos convertidos ao socialismo bolchevique, 

entre outros motivos, pelo famoso slogan de Lênin “Pão, Paz e Terra”. 

Nesse momento já é possível notar a importância que os bolcheviques davam a 

propaganda e os slogans para alcançar seus objetivos. Com apenas três palavras Lênin 

conseguiu agradar três setores chaves da sociedade Russa. Pão aos operários famintos 

das grandes capitais; Paz aos soldados desiludidos com os esforços Russos na primeira 

guerra mundial; e Terra para os camponeses que durante séculos viveram subordinados 

aos seus senhores feudais no interior da Rússia. E com os esforços desses três setores, 

junto a uma propaganda exaustiva do governo socialista, os bolcheviques saíram 

vitoriosos em fins de 1920.  



A propaganda do novo regime baseava-se amplamente na ideologia marxista-

leninista para promover a linha do Partido. Ela era onipresente e vigorosamente 

aplicada. Afinal, Lênin e seus camaradas mantinham o monopólio da comunicação e 

usaram extensivamente do uso de pôsteres e do rádio para moldar a opinião pública 

russa a seu favor, e tudo isso fora possível graças ao controle monolítico do estado:  

“A revolução sobreviveu. Por um grande motivo: Os 

bolcheviques possuíam um instrumento de poder único, 

praticamente construtor de estado, no centralizado e 

disciplinado partido Comunista de 600 mil membros.” 

(HOBSBAWN, p. 71, 1995) 

Apesar de a propaganda ter feito com que os bolcheviques saíssem vitoriosos da 

guerra civil, à recém-fundada União Soviética estava devastada. A paz que Lênin havia 

prometido aos soldados não acontecerá. Ao contrário da primeira guerra mundial, os 

soldados haviam sidos submetidos a outro conflito, a guerra civil. A promessa da 

comida simbolizada pelo pão prometido aos operários também não se aconteceu. Na 

verdade havia falta de alimentos no país inteiro, uma vez que as fábricas e fazendas 

foram todas destruídas durante a guerra civil. E a terra prometida aos camponeses foi 

entregue a eles, mas devastada e sem nenhuma capacidade de produção.  

 Entretanto, ao invés de insurreições à revolução ou manifestações contrárias ao 

novo regime soviético, Lênin era louvado como um libertador. E o movimento 

bolchevique foi visto sob uma perspectiva positiva não só entre o povo soviético, mas 

também sob uma perspectiva internacional: 

“A revolução de Outubro conquistara simpatias nos 

movimentos internacionais, todos os quais, praticamente, 

emergiram da guerra mundial ao mesmo tempo 

radicalizados e muitíssimos fortalecidos. Com raras 

exceções, os partidos socialistas e trabalhistas continham 

grandes blocos de opinião que favoreciam a entrada na 

Terceira Internacional Comunista (Liderada por Lênin e os 

Bolcheviques).”  (Hobsbawn, p. 71, 1995) 

 O estado soviético persistiu e manteve uma grande coesão interna, moldou o 

século XX e influenciou diretamente em todo o movimento revolucionário socialista 

mundial. Mas, ele se estruturava em bases não democráticas, de forma extremamente 

centralizada, sem liberdade de imprensa e a nação estava completamente devastada. 

Mesmo assim, a popularidade do regime dentro e fora dele era incontestável. Como 

conseguiam isso?  O medo imposto pela polícia secreta do Estado, as perseguições de 



inimigos do estado e o monopólio das forças armadas com certeza teve um papel central 

e não deve ser ignorado. Porém, outro fator que desde o principio ajudou a sustentação 

do regime, principalmente durante a tomada do poder e da guerra civil, deve ser 

considerado, propaganda política:  

“Difícil conceber a sustentação de tal empresa ideológica 

sem o aparato que servia a propagação da revolução: a 

confluência de diversas técnicas persuasivas auxiliou a 

estruturação do maior exemplo de “Estado Propaganda” já 

conhecido.” (Zardo, p. 6, 2010) 

 Lênin, conforme escrito anteriormente, fora um grande adepto da propaganda 

política desde seu principio e ele e seu partido eram, após a guerra civil, líderes 

incontestáveis do poder na Rússia, e nas repúblicas que compunham a URSS.  

 Sob o pretexto da ditadura do proletariado, do princípio do centralismo 

democrático e da manutenção do novo estado contra novas empreitadas imperialistas 

eles detinham não só o monopólio do estado, mas da comunicação, das escolas e das 

fábricas.  

 Todos os jornais e qualquer tipo de propaganda, que eram inúmeros na Rússia, 

que se mostrassem contrários ao novo regime eram encarados como propaganda 

contrarrevolucionária, e através da polícia secreta, Checka, eram fechados.  Todos os 

meios de comunicação em massa que agora eram desenvolvidos e distribuídos vinham 

do novo governo. Com isso a totalidade de ideias em circulação servia a ideologia do 

novo regime e orientava o comportamento dos envolvidos. Assim, potencializavam a 

opinião pública a aderirem à nova superestrutura social hegemônica. Pode se dizer que 

esse tipo propaganda política massificada e com os objetivos de moldar a opinião 

pública em favor do regime político vigente foi praticamente criada a partir desse ponto, 

como mostra Barreto: 

“Trata-se de algo mais do que mera ditadura política. 

Ditaduras políticas facilmente medram nos países 

dominados pelo colonialismo econômico. Nesses, a 

alienação econômica, política e cultural naturalmente 

impedem a conscientização das massas. A apatia, a 

ignorância, a despolitização constituem a própria 

atmosfera em que vegetam e são explorados.” (Barreto, 

1966, p.22.) 



 A tradução máxima da eficácia da propaganda soviética no começo do séc. XX 

se dá no momento em que Lênin morre e o governo anuncia sua morte publicamente. 

No dia 23 de janeiro, os deputados do Partido Comunista, sindicatos e Sovietes 

visitaram sua casa em Gorki para inspecionar o corpo. Levado em um caixão vermelho 

por líderes bolcheviques o corpo foi transportado de trem para Moscou: 

“Durante os três dias seguintes, cerca de um milhão de 

pessoas vieram ver o corpo, muitas filas durante horas nas 

condições de congelamento. O funeral de Lênin ocorreu 

no dia seguinte, quando o seu corpo foi levado à Praça 

Vermelha, acompanhado por música marcial, onde 

multidões reunidas ouviam uma série de discursos antes de 

o cadáver ser colocado no cofre de um mausoléu, 

especialmente erguido. Apesar das temperaturas de 

congelamento, dezenas de milhares de pessoas 

compareceram.” (Volkogonov 1994, p. 440, 1994.) 

 Diante do exposto, é possível concluir que a URSS, superpotência do séc. XX, 

que disputou a hegemonia mundial com os Estados Unidos, e que dominou o 

inconsciente coletivo de toda uma geração de revolucionários, acreditava que a 

propaganda política tinha um papel primordial para manter a coesão interna de seu povo 

e manter a opinião pública ao seu favor.  

 Tudo isso foi possível graças ao monopólio da comunicação que o Estado 

detinha e a importância que dava a este. As técnicas de propaganda política na URSS 

não só foram essenciais para a sobrevivência do novo regime como se intensificaram, 

principalmente sob o regime de Stalin. Nos anos subsequentes foi essencial para a 

industrialização do país, a coletivização do campo, a vitória sobre a Alemanha nazista e 

a disputa no campo da hegemonia de ideias contra o imperialismo dos Estados Unidos 

durante a Guerra Fria. 
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