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PARALELO BRASIL-RÚSSIA: UM DEBATE INTELECTUAL DOS ANOS 1920/30. 

BRUNO B. GOMIDE (DOUTORANDO EM TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA – IEL/UNICAMP) 

 

A idéia de que Brasil e Rússia compartilham muitas características de formação histórico-cultural tornou-se 

relativamente disseminada em textos produzidos dentro e fora da universidade. A origem desse debate encontra-se no 

livro Vultos e Idéias (1924) de Vicente Licínio Cardoso1. Na esteira das formulações nacionalistas de Alberto Torres, 

Licínio Cardoso propõe uma detalhada comparação entre Brasil e Rússia. O tema foi retomado nos anos subseqüentes 

por, entre outros, Otavio de Faria, Everardo Backheuser e Gilberto Freyre, e se tornou um dos micro-debates mais 

interessantes daquele período.  

 A polemica, que chegava a comparações mesológicas, hidrográficas e raciais bastante específicas, tinha como 

eixo (nem sempre explícito) a tentativa de definição do papel do intelectual brasileiro e suas relações com a política e a 

cultura nacionais no período imediatamente anterior e posterior à revolução de 1930. No caso de Vicente Licínio 

Cardoso, essa definição passava por uma análise do romance russo, em especial da obra de Dostoiévski. O autor russo 

era entendido pelo analista brasileiro como paradigma de escritor numa sociedade em formação, caracterizada pela 

anomia social e pelos violentos contrastes sócio-culturais. 

 Além da discussão entre Cardoso, Backheuser, Faria e Freyre, em que os autores citavam-se mutuamente, 

remetendo suas conclusões diretamente aos textos dos outros, houve uma espécie de discussão mais disseminada sobre 

o paralelo, como que uma atmosfera propícia, nos anos 20 e 30, a comparações entre o Brasil e a Rússia. Dessa vertente 

tomaram parte autores mais conhecidos, como Augusto Frederico Schmid, Nestor Vitor, Mário de Andrade e Fernando 

de Azevedo, e outros menos cotados, como Pinheiro de Lemos. Salvo engano, nem o debate mais focalizado, nem essas 

comparações dispersas por inúmeros artigos e livros, foram objeto de pesquisa recente. Tentarei aqui, de forma bastante 

sumária, indicar um roteiro de investigação daquele momento mais centrado do debate, enfileirando os textos em que 

tomou corpo o “paralelo”.  

 Esse tipo de comparação é algo que só faz sentido se examinado no contexto da década de 1920. Em fins do 

século XIX e inícios do século XX, a idéia de que o Brasil pudesse ser de substância análoga à da Rússia seria encarado 

com ceticismo pela maioria dos intelectuais. Isso é facilmente explicável pelo fato de que havia uma longa tradição – 

que remonta aos primeiros contatos entre a Moscóvia e os visitantes estrangeiros, ainda nos séculos XVI e XVII – de 

construção de um discurso intelectual que reservava à Rússia o lugar de não-ocidente, de um “outro” que incorporava 

características opostas às do “ocidente”. Luz contra trevas, civilização contra barbárie e, principalmente, como 

demonstrou Marshall Poe2, liberdade contra tirania. No século XIX, definido por Charles Corbet como um século de 

russofobia3, tal clivagem entre opinião pública da Europa Ocidental e realidade política russa foi intensificada. 

Estabelecida uma imagem tão negativa, fica fácil perceber as razões pelas quais artistas, intelectuais e políticos de todo 

os cantos, desejosos de modernidade e progresso, viram na pátria do knut motivo mais de repulsa do que de atração. 

 Isso não quer dizer que comparações não fossem feitas. Pelo contrário, quando o romance russo conhece seu 

momento de grande difusão internacional e chega ao Brasil, em fins do século XIX, quase todos os críticos que se 

debruçaram sobre o assunto tentaram valorizar as obras de Dostoiévski ou de Tolstói afirmando que estes 

representavam possíveis veredas para a arte e literatura brasileira. Adolfo Caminha, por exemplo, viu no romance russo 

um tipo mais vital de arte, criado a partir das camadas mais profundas da sociedade4. È evidente que se tais obras eram 

oferecidas como exemplo, então havia entre os dois países algo que minimamente pudesse uni-los. Anarquistas e 

comunistas também invocaram com freqüência o caso russo, tentando mostrar o quanto havia de hipocrisia nas 

veementes condenações, por parte da nossa elite esclarecida, da repressão russa. Diziam eles - o Brasil e a Rússia são do 

mesmo jaez, no que diz respeito à opressão política e à situação de seu povo:  
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O que se pode afirmar é que a Santa Rússia, ruindo, ruirá sob a execração do mundo inteiro. E tem até certa 

graça ver os que são um tanto tsaristas em família, bater palmas à revolta e soltar gritos indignados contra a 

autocracia... eslava. Por toda a parte se celebram manifestações de simpatia aos revolucionários, de ódio ao governo 

russo. E até, entre nós, nesta nossa apatia tropical, se procura fazer eco, um pouco tardio, ao coro universal de 

imprecações. Entre nos, onde a Rússia é tantas vezes representada ao vivo... (...) Na Rússia deportam-se os 

recalcitrantes para a Sibéria; aqui, mandam-se para o Acre os vagabundos, sem julgamento, por puro arbítrio da 

policia, que pode escolher a vontade. Diferenças: a Sibéria é frigida, o Acre ardente; naquela morre-se gelado, neste 

morre-se de febres. Quanto a opinião publica, os papeis invertem-se: na Rússia é ardente, no Brasil é de gelo. Ora! 

Vagabundos! Se se tratasse de ricos ociosos!...5 

 

Mas, mesmo nesses casos em que se tenta estabelecer uma direção em comum há uma consciência de que se 

tratava de realidades muito diferentes. Geralmente pensava-se que a diferença residia na maior intensidade – para o bem 

e para o mal – da vida russa, como essa carta de Monteiro Lobato, em 1907, deixa ver:  

 

Uma simples prisão na Rússia é a Sibéria. Uma simples menina é Sonia Perowskaia, é Annouchka. Um 

Ricardo Gonçalves lá é niilista e já explodiu um tzar. Um general de brigada, um simples general de brigada, é Tropoff 

(sic). Um chefe de estado, essa coisa tão simples, e’ o Tzar onipotente. Uma estação do ano, uma simples estação do 

ano, é o inverno de 1813, com os 600 mil homens de Napoleão congelados. Um simples prefeito e’ Rostopchine – e põe 

fogo em Moscou. Um padre, um simples padre Gazineu, é o pope Gapone. Um camponês, um simples“caboclo da 

roça”, é um mujik com cinqüenta mil piolhos na barba – e que piolhos! Um soldado, um simples soldado como os do 

destacamento de Areias, é um cossaco do Don – huno! Um credo, qualquer coisa como a religião que o Nogueira 

queria fundar no Braz, é o Niilismo – e dinamita o Tzar Alexandre! Um motim de rua, um “fecha” popular, é o 

massacre de perspectiva de Newsky!...6 

 

Descontados os graus de intensidade, no entanto, a possibilidade do paralelo esteve sempre latente, já que 

pensava-se na Rússia como exemplo de nacionalismo artístico. Veríssimo, em seu balanço do século XIX, destaca esse 

aspecto da vida russa e valoriza, certamente tendo em mente a realidade brasileira, o esforço de distanciamento da 

influência francesa realizado pelos artistas daquele país. Após elogiar tanto Alemanha quanto Rússia, como locais em 

que a literatura nacional havia fornecido as bases das respectivas unidades físicas e morais, diz:  

 

Na Rússia elas penetram as altas classes e a corte, preparadas por uma educação francesa feita justamente 

através dos livros dos precursores da Revolução, os enciclopedistas. Pode-se dizer que neste período a Rússia se divide 

entre o ódio e o amor da França, entre o gosto e a prática das idéias, das modas, da língua, das coisas francesas e a 

reação contra o que é francês. Essa mesma reação, fenômeno curioso, se faz freqüentemente em língua francesa, em 

que, de preferência à nacional, escrevem os reatores (...) Ate aí a cultura e o pensamento haviam sido de todo exóticos, 

agora são ou procuram ser nacionais. É singular que toda a educação dessa gente é francesa, que francesa é a língua 

que de preferência falam, francesas as modas e os usos que seguem. (...) Assimilando-as os bons espíritos russos, vão 

fazer-se com elas os órgãos das aspirações nacionais. É a época dos Krylofs, dos Derjavines, dos Dachkof, dos 

Uvarofs e do maior de todos, Puchkine. A Rússia conta então poetas, dramaturgos, publicistas, historiadores, todos 

animados do sentimento nacional, todos hostis à França e ao seu dominador e da Europa7.  
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Na década de 1920, o tipo de paralelo feito por Vicente Licinio Cardoso, embora nutrindo-se da noção de que a 

Rússia apresentava um caso aproveitável de nacionalismo cultural, era muito diferente. Além de afirmar que o processo 

de surgimento do romance russo poderia ser instrutivo para a formação de uma literatura nacional brasileira, o que se 

passa a dizer é que tanto Brasil quanto Rússia eram compostos do mesmo material. Entre eles haveria diferença apenas 

de ritmo histórico. Segundo esse argumento, a Rússia teria, através da modificação de alguns dos seus componentes 

sociais, feita por determinados indivíduos energéticos, nas esferas da política e da cultura, acelerado seu processo 

formativo. O que mudou então entre o fim de século e o pós-primeira guerra?  

Há duas respostas de cunho contextual. Em primeiro lugar, com o colapso das idéias de civilização européia no 

pós-1914, primitivismos culturais passam a ter valor. Em segundo lugar, ganham força as variedades de nacionalismo 

militante que criticavam, em nível internacional, o sistema parlamentarista, e clamavam por formas corporativas e 

autoritárias de vida política. É preciso lembrar que Vicente Licínio Cardoso, intelectualmente herdeiro do positivismo, 

era também continuador das idéias de Alberto Torres. A partir delas, Cardoso organizou um livro onde se criticava a 

suposta fragmentação econômica, política e cultural da nossa sociedade, dispersão que teria origem na república 

proclamada em 1889 e na subseqüente constituição de 1891. Feito o diagnóstico, o autor do volume esperava que 

pudessem ser lançadas as bases para uma organização da sociedade de acordo com um sistema decisório central e 

vigoroso.   

Mas ele diferencia-se do mestre num ponto crucial: o discurso de Torres cumpria explicitamente o percurso 

oficial anti-revolucionário. Ele não se furtava a declarar que a Rússia continuava a ser o que rezava a cartilha do século 

XIX: uma “vasta poeira humana varrida pelo simum da desordem”8. No entender de Alberto Torres, a Revolução Russa 

só fez intensificar os vetores de anarquia atávicos da sociedade russa. É interessante que Licinio Cardoso, em todo o seu 

arrazoado, só faça menção discreta aos eventos de 1917. O relativo silêncio, no entanto, não indica que Cardoso fosse 

favorável à revolução. Muito pelo contrário, em seu paralelo está embutida a tese de que é necessário criar um paralelo 

positivo da Rússia, alternativo àquele produzido por setores da esquerda. (esse aspecto ficará ainda mais ressaltado nos 

textos de Otávio de Faria e Everardo Backheuser). Indica, sim, que em algum momento houve fatores que 

amalgamaram os cacos dispersos em um todo coeso apreciável. Esses fatores – tanto em Cardoso quanto em Otavio de 

Faria – foram os políticos de gênio (Pedro, o Grande e Catarina II) e a literatura como fator de expressão nacional.  

 Como já mencionamos, Vicente Licinio Cardoso expôs seu paralelo no livro Vultos e Idéias, publicado no 

mesmo ano de sua crítica ao formato republicano brasileiro. A parte “russa” do livro divide-se no paralelo propriamente 

dito e em uma análise dos romances de Dostoiévski. Ambos fariam parte, conforme o autor avisa no prefácio, de um 

estudo futuro mais completo sobre o romance russo. Não teremos espaço aqui para detalhar as relações entre os textos 

sobre Dostoiévski (publicados parcialmente também na revista Terra de Sol, dirigida por Tasso da Silveira) e o paralelo 

histórico. Temos, porém, que ressaltar que o desenvolvimento desse ponto é de fundamental importância, já que quase 

todos os comentadores do paralelo (a exceção é Everardo Backheuser) trabalharam com a idéia de que na Rússia a 

literatura esteve no centro desse processo impulsionador da unidade nacional. Já no capítulo sobre o paralelo o próprio 

Cardoso se encarrega de traçar a ponte e diz que, refletindo sobre a Rússia, o Brasil poderá “criar o verdadeiro tipo do 

romance brasileiro” (43).   

 Vejamos então como Licinio Cardoso constrói o seu paralelo. Ele afirma que “O Brasil é uma etapa mais 

atrasada da mesma situação da Rússia” (34).  Sendo semelhante, possui as mesmas características físicas do outro país: 

o “solo adusto do setor larguíssimo do Nordeste” gera o mesmo tipo de resignação do inverno russo (36)”. Tanto aqui 

como lá, havia uma “diversidade apavorante de povos baralhados” e uma “massa amplíssima de analfabetos” (15). 

Houve similitude inclusive na atuação de determinados personagens no processo de mapeamento geográfico do 

território desconhecido – Kropótkin e Rondon (39). Ambos os países são, “colônias espirituais da Europa”, têm por 
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característica os “contrastes violentos”, “amálgama de raças”, “nacionalidade indefinida” e “desequilíbrio entre forças 

urbanas e rurais”. Um ponto chave para o autor é a questão do trabalho. Segundo ele, os respectivos processos de 

libertação dos escravos (ele usa o termo para a situação russa e brasileira) foram feitos de forma apressada, criando um 

ambiente propício a choques sociais “violentíssimos”.  

 Em 1926, Licinio Cardoso tentou matizar o ponto, dizendo que a unificação do meio russo talvez não tenha 

sido tão completa assim. Talvez preocupado com o caso incandescente escolhido, ele sugere mais exemplos de países 

que organizaram-se nacionalmente, tanto por via autoritária (Japão), quanto por via democrática (EUA):  

 

As relações de condicionamento recíproco entre o homem e o meio adquiriram no Brasil intensidade ou 

desfalecimento desconhecível na Europa Ocidental, terra em que primeiro os autores falaram dessas mesmas relações 

interessantíssimas compendiadas pela sociologia. Só a Rússia poderia, entre os civilizados, lembrar o caso brasileiro. 

Todavia o exemplo japonês seria mais útil, mais oportuno, mais especialmente desejado se pudesse ser repetido no 

Brasil. Ambos impérios, o caso russo interessa-me por ver o pouco que pode obter um ambiente sem coesão, baldo de 

recursos, um formador de nacionalidade de fibra robusta de um Pedro o Grande. Ambos impérios, o caso japonês – só 

recentemente tornado publico – interessa-me de modo vivaz pelo acelerado com que pode um diretor de homens 

transformar (num meio propício, unido) as forças amorfas de uma sociedade num organismo de energias bem 

aparelhadas e definidas. 

 O caso brasileiro exige esses dois tipos de paralelo. Interessei-me eu mesmo uma vez pelo caso russo e vi a 

soma grande de ensinamentos nele contida (V.L.Cardoso – Vultos e idéias). O confronto com a Inglaterra, com a 

Franca ou com a Alemanha e’ muitas vezes inoportuno e retórico. Ao contrario o caso japonês pela vitória de 

realizações esplendidas de um povo de mestiços em tempo diminuto e o caso russo pela obra, falhada em vários pontos, 

de civilizamento de um conglomerado de raças, podem nos ser imensamente fartos de lucros, máxime corrigido o 

paralelo com o exemplo opulentissimo da democracia norte-americana. 

 O Japão mostra o valor de um ‘ambiente social’ na continuidade de uma ação política bem dirigida: em meio 

século realizou um milagre formidável. A Rússia ilustra a dificuldade com que mesmo um político de gênio vê 

amortecida a sua ação social quando em contato com um ambiente ingrato, safaro, rudemente imenso. Os Estados 

Unidos por não terem rei, corrigem as ilusões de um e outro caso, por isso que melhor refletem o valor da ‘opinião 

nacional’, o mérito da vontade social anônima, a energia das massas devidamente orientadas. 

Ora, no Brasil tivemos todas as dificuldades próprias daqueles três exemplos invocados, sem que tivéssemos 

logrado possuir as vantagens vigorosas que aceleraram os respectivos progressos daqueles povos. Não tivemos de fato 

políticos geniais como Pedro o Grande e Catarina da Rússia, as facilidades do ambiente coeso do Japão, as energias 

esplendidas dos colonizadores ingleses cedo orientados (...)9 . 

 

 Otavio de Faria escreve assustado com a possibilidade de confirmação do paralelo. Ele não só concorda com a 

sua existência real, como exorta à sua interrupção. Seu exame, publicado na revista católica Hierarquia, tem como 

propósito impedir que ele se concretize, e, escrevendo logo após a revolução de 1930, lança mão de uma argumentação 

impregnada das tinturas do momento político:  

 

Para quem examinar o desenvolvimento paralelo da Rússia dos czares e do Brasil de ninguém, para quem 

conheça a tática da revolução comunista como a ensinam Lenine ou Zinovief, um fato surge logo a vista: e’a espantosa 

semelhança entre o desenvolvimento da Rússia e do Brasil; são todas as possibilidades que o nosso meio – se não 
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oferece mais no momento, como muitos querem acreditar a toda a forca – ofereceu já, pelo menos, para que uma 

revolução proletária se realizasse tal como na Rússia. 

 Podemos dizer que as linhas mestras da organização dos dois paises são as mesmas10. 

 

Em seguida, observa a diferença de intensidade da experiência entre Brasil e Rússia, com a literatura como 

exemplo central: 

 

A Rússia reflete mais depressa e mais intensamente. Tem Pedro o Grande – e tem Pedro o Grande na 

passagem do século XVII para o XVIII – quando nos temos Pedro II e só no século XIX. Há mesmo muito maior 

intensidade na vida, na experiência que realizam, muito mais capacidade de tragédia interior. Tem Dostoievsky – 

quando nos temos Machado de Assis. Tem o Gogol das ‘Almas mortas’ quando nos temos o Castro Alves do ‘Navio 

negreiro’. Tem Pouckine (sic) e nos não temos Pouckine nenhum. Assassinaram Alexandre II, o libertador dos servos, e 

fuzilaram o ultimo czar – e nos exilamos Pedro II, libertador dos escravos e ultimo imperador, quase amigavelmente, 

quase com feriado nacional11. 

 

E conclui com crítica - similar à de Vicente Licinio Cardoso - ao momento de desmantelamento do trabalho 

servil. Ambos julgavam que ele estava na base da “anarquia” contemporânea, mas Otavio de Faria acrescenta a esse 

ponto o argumento mais marcadamente católico e autoritário, típico dos anos 30, dos excessos da liberdade conduzindo 

à ruptura da ordem: 

 

A força, posta ao serviço da libertação do servo ou do escravo, passa a servir uma ‘liberdade’ sem nenhum 

outro característico fim em si. É a liberdade pela liberdade. É a liberdade para a anarquia. É a base de toda a 

desordem... e a Rússia anterior ao bolchevismo e o Brasil que vivemos não provêem de outro erro12. 

 

Na mesma Hierarquia veio a resposta, em dois artigos de Everardo Backheuser, também ele pensador católico. 

Backheuser preferiu fazer uma análise mesológica do paralelo, sugerindo que ele procedia em parte, mas sua aceitação 

total poderia conduzir a efeitos perniciosos; temia que a “mocidade, amamentada pelo ateísmo leigo das escolas 

primárias, dos ginásios e das academias (...) se tome de amores pelo paralelismo em si, aceitando-o como fatalidade 

científica”13, e dá o exemplo, sem citar nomes, de um jovem que teria se deixado influenciar pelas sugestões de Vicente 

Licinio Cardoso em Vultos e Idéias e tomado o paralelo como etapa preliminar e incontornável do bolchevismo. 

Backheuser concorda com algumas das semelhanças existentes entre os dois países, mas discorda radicalmente no 

tocante à pontos centrais da argumentação dos antecessores, tais como a massa de analfabetos, escravidão, amálgama de 

raças, vida essencialmente agrícola, área territorial imensa, dependência da influência estrangeira. Segundo Backheuser, 

as diferenças em todos esses quesitos são de tal monta que inviabilizariam completamente toda e qualquer tentativa de 

implantação do comunismo no Brasil. Se tal empreendimento fosse tentado, encontraria não um solo fértil e sim o seu 

“túmulo”. Diz que é bem verdade que as áreas territoriais sejam imensas, mas o coeficiente de maritimidade de cada um 

é totalmente diferente. O da Rússia faz com que ela seja uma fortaleza quase inexpugnável; o do Brasil (litoral 

gigantesco) o deixa exposto às investidas contra-revolucionárias que inevitavelmente viriam dos países circundantes. A 

europeização dos países também foi completamente diferente: a da Rússia, bizantina e espúria; a do Brasil, um 

prolongamento da experiência européia via colonização e imigração. E, referindo-se ao espinhoso problema da 

libertação dos servos e dos escravos, sugere que há semelhanças na “imprevidência” com que foram conduzidos ambos 

os processos, mas que os resultados gerados foram completamente diferentes. No Brasil, o problema da implementação 
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da escravidão teria sido “meramente econômico”, fruto de imperiosas necessidades de organização do trabalho. Na 

Rússia, por outro lado, a coerção era de origem eminentemente política. O resultado é que, entre nós, assim que tal 

equívoco foi desfeito pela pressão dos tempos, quase tudo se resolveu magicamente, enquanto que na Rússia 

continuaram a pairar ódios e ressentimentos ancestrais: no Brasil, confraternização; na Rússia, relações de tipo 

sadomasoquista. 

Assim escreveram Vicente Licínio Cardoso, Otavio de Faria e Everardo Backheuser. Encerremos por aqui 

essas brevíssimas indicações, acrescentando somente que, quando Gilberto Freyre apontou, no prefácio a Casa-Grande 

e Senzala, semelhanças entre Brasil e Rússia, elas foram recebidas pelo resenhista Agripino Grieco com certo sabor de 

dèja-vu14. Freyre retorquiu reafirmando sua primazia: ele teria sido o autor da expressão “Rússia americana”, no ensaio 

“Vida social no Nordeste” produzido para o Livro do Nordeste do Diário de Pernambuco, em 1925. O fato é 

verdadeiro, mas, mesmo assim, Vicente Licinio Cardoso, pela data de publicação de Vultos e Idéias, e pelo detalhe com 

que construiu o seu paralelo, merece ser considerado o iniciador do debate.  
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