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O dia 1 de outubro de 2012 foi também o dia da morte de Eric John 
Hobsbawm, com 95 anos. Ele, que se tornou um dos maiores e mais 
famosos historiadores do século XX, nasceu em Alexandria, numa família 
judia, no ano de 1917. Mais tarde ele se tornará historiador também por 
causa desse ano que lhe perseguirá até a morte, como um sonho de vida. A 
Revolução Russa o obrigará sempre, ao estudo do século XX, mas também 
àquele de todos os outros séculos. Da mesma forma a ascensão do nazi-
fascismo, as duas grandes Guerras Mundiais, a crise de 1929, a Guerra da 
Espanha, a Frente Popular na França, a retomada do “desenvolvimento” 
capitalista do pós-Segunda Guerra Mundial. Hobsbawm cresceu em Viena e 
em Berlim. Adere ao Partido Comunista com apenas 15 anos e nunca se 
separará dele, mesmo depois que se transforma num “escolar” britânico. 
Como ele dirá nas suas memórias sua adesão ao PC, assim como a 
experiência da Frente Popular, serão referências que o tornarão, segundo 
suas próprias palavras, assim como muitos de sua geração, um homem da 
Frente Popular. Na Grã-Bretanha ele permanecerá no interior do PC britânico 
até a dissolução deste partido em 1991, e isto desde 1936. Será lá também 
que animará com outros importantes historiadores como Christopher Hill, 
Edward Palmer Thompson o círculo dos historiadores comunistas que darão 
vida a revistas como Past and Present.  
Além de várias obras coletivas das quais se pode destacar a volumosa 
História do Marxismo publicada no Brasil pela Paz e Terra, Hobsbawm foi 
autor de um número grande de obras, boa parte já traduzida para o 
português. Dentre elas todas, as obras que integram sua tetralogia - 

abarcando as revoluções, o desenvolvimento do capitalismo e do 
imperialismo, de 1789 a 1991. Uma das últimas, A era dos extremos 

                                                           

1 Tradução do francês de Rafael Henrique de Jesus, Soleni Biscouto Fressato e Jorge Nóvoa e 
revisão de Jorge Nóvoa. 

2 Vincenzo Traverso, também conhecido pelo diminutivo Enzo, é Professor de ciência política na 
Université de Picardie Jules Verne. Dentre suas obras, nenhuma traduzida para o português, deve-se 
registrar: La violence nazie. Une généalogie européenne. Ed. La Fabrique (2002); La pensée dispersée. 
Figures de l’exil judéo-allemand, Editions Leo Scheer, Paris, 2004 ; Le passé, modes d’emploi. Histoire, 
mémoire, politique, La Fabrique (2005); além de um estudo pioneiro na França sobre Siegfried 
Kracauer: Itinéraire d'un intellectuel nômade, Ed. La Découverte, Paris, 2006. O texto que ele nos 
ofereceu, e traduzimos aqui com o título Os séculos de Hobsbawm, observador engajado de seu tempo, 
é um capítulo do seu livro L’histoire comme champ de bataille. Interpréter les violences du XXe siècle, 
Ed. La Découverte (2011). (N.E.) 
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recebeu não por acaso, o subtítulo de O breve Século XX: 1914 – 1991. Nela 
– assim como em obras como Tempos interessantes. Uma vida no século XX 
ele não apenas assume sua adesão ao PC, como defende a política do PCUS 
e de várias seções do Komintern, como a espanhola durante a Guerra Civil, 
da mesma forma que justificará a invasão à Hungria pela URSS em 19563.   

 
Introdução 

Eric John Hobsbawm é sem dúvida, hoje, o historiador mais lido no mundo. Essa 

notoriedade deve-se, sobretudo, ao sucesso planetário de A era dos extremos (2003), sua 

história do “breve” século XX. Certamente, ele já ocupava um lugar de primeiro plano na 

historiografia internacional, mas o aparecimento desse trabalho lhe permitiu conquistar um 

público bem maior. Nenhuma nova interpretação do mundo contemporâneo poderá escapar 

a uma confrontação com a dele, doravante canônica. Essa observação revela um paradoxo, 

pois o século XX terminou em um clima de restauração intelectual e política, disparado por 

um rumor midiático que anunciava o triunfo definitivo da sociedade de mercado e do 

liberalismo. Hobsbawm, por outro lado, não escondia suas simpatias pelo comunismo, o 

grande perdedor da Guerra Fria, nem seu compromisso com uma concepção de história de 

inspiração marxista.  

O sucesso de seu livro gerava desordem, fissurando o consenso liberal em torno de 

uma visão do capitalismo segundo a qual se trata de uma ordem natural desprovida de 

alternativas4. A coisa é particularmente verdadeira considerando-se a França, país no qual 

esse livro só foi disponibilizado em livraria, graças a um editor belga, cinco anos depois de 

sua edição inglesa original e depois que ele já havia sido traduzido em mais de uma vintena 

de línguas. Em 1997, Pierre Nora explicava em Le Débat que tal trabalho, anacrônico e 

inspirado por uma ideologia de outra época, não poderia jamais ser rentável para um editor, 

razão pela qual ele decidiu recusá-lo em sua coleção na Gallimard (NORA, 1997, p. 94). 

Dificilmente um editor e intelectual terá formulado um prognostico tão equivocado, contudo 

como poderia ser diferente partindo do postulado segundo o qual a sensibilidade dos leitores 

correspondia exatamente à recepção entusiasmada da mídia ao livro O passado é uma 

ilusão, de François Furet (1995) e ao O livro negro do comunismo, de Stéphane Courtois 

(1997). 

 

Uma tetralogia 

A era dos extremos é o último volume de uma tetralogia. Hobsbawm o elabora 

depois de três estudos longos dedicados à história do século XIX gestados entre 1962 e 

1987. O primeiro analisa as reviravoltas sociais e políticas que acompanharam a transição do 

Antigo Regime à Europa Burguesa e foi intitulado A era das revoluções 1789–1848. O 

                                                           

3 Nosso interesse pela obra de Hobsbawm não é circunstancial. Em 2007, ao organizarmos a 
obra coletiva, Incontornável Marx, publicamos nela um longo estudo intitulado Para a reconstrução do 
paradigma da história: uma frente da razão? (Marx, Hobsbawm, Weber et alii) onde procuramos mostrar 
que Hobsbawm foi um homem de seu século, com suas contradições fruto desse mesmo século, assim 
como de seus engajamentos. Sua obra foi inevitavelmente marcada por suas posições políticas. Com a 
comoção que sua morte suscitou, achamos mais que oportuno a publicação do estudo de Enzo Traverso 
que vai à mesma direção, mas explorando, sobretudo, sua tetralogia . (N. E.) 

4 A recepção do livro de Hobsbawm também coincidiu com a ascensão do blairismo na 
Inglaterra, em relação ao qual ele se distanciou, após ter sido um dos inspiradores das páginas da 
Revista Marxismo Hoje (ANDERSON, 2005, p. 316-318). 
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segundo reconstitui o desenvolvimento do capitalismo industrial e a consolidação da 

burguesia como classe dominante ao qual deu como título A era do capital. O terceiro 

pesquisa o advento do imperialismo e termina com o surgimento dos conflitos entre as 

grandes potências que fissuram o “equilíbrio europeu”, criando as premissas de sua 

explosão. Hobsbawm denominou-o A era dos impérios (2002; 2002a; 1999). A redação 

desses estudos não tinha sido planejada; eles nasceram ao longo do tempo, encorajados 

pelos editores e estimulados pela evolução das pesquisas de Hobsbawm. 

A trajetória historiográfica de Hobsbawm é a de um especialista do século XIX. Em 

1952, ele fundou com Edward P. Thompson e Christopher Hill a revista Past and Present, 

tentativa de síntese entre o marxismo com a Escola dos Annales. Ele se consagra à pesquisa 

da história social das classes trabalhadoras e das revoltas camponesas da época da 

Revolução Industrial. O marxismo e a formação do movimento operário tornam-se o centro 

dos seus interesses científicos. Suas grandes sínteses históricas acompanharam assim a 

elaboração de seus trabalhos de pioneiro. Essas sínteses históricas têm uma natureza mais 

clássica e foram escritas num estilo acessível ao grande público. Não constroem novos 

objetos de investigação e nem subvertem as abordagens historiográficas tradicionais. Elas 

pintam um grande afresco do século XIX que, na longa duração, põe em evidência as forças 

sociais. O que quer dizer que, ainda assim, persiste uma lacuna entre, de uma parte, o 

historiador dos denomina dos luditas quebradores de máquinas e da resistência camponesa 

aos cercamentos dos campos da Inglaterra e, do outro lado, aquele das grandes sínteses 

sobre as “revoluções burguesas” e o advento do capitalismo industrial. Essa lacuna não será 

superada pelo último volume de sua tetralogia. A era dos extremos permaneceu prisioneiro 

de uma tendência que ele sempre criticou na historiografia tradicional do movimento 

operário: olhar essa história “pelo alto”, sem se preocupar com o que pensavam as pessoas 

comuns, os atores “de baixo” (HOBSBAWM, 1984). 

Hobsbawm concebeu o projeto de uma história do século XX no dia seguinte à queda 

do Muro de Berlim. Ele foi um dos primeiros a interpretar esse evento como o signo de uma 

mutação que não somente punha um fim à Guerra Fria, mas, através de uma escala mais 

vasta, encerrava um século. Nascia então a ideia de um “breve” século XX enquadrado por 

duas grandes viradas na história europeia – a Grande Guerra e o desabamento do Socialismo 

Real – oposto a um “longo” século XIX, que foi da Revolução Francesa às trincheiras de 

1914. Se a guerra foi a verdadeira matriz do século XX, a revolução bolchevique e o 

comunismo lhe deram seu perfil. Hobsbawm coloca tudo sob o signo de Outubro, e é o 

desfecho da trajetória da URSS, ao final de um longo declínio, o signo da conclusão.  

Nascido em Alexandria em 1917 de pai inglês e mãe austríaca, Hobsbawm se auto 

define como a ramificação de dois pilares da Europa do século XIX: o Império Britânico e a 

Áustria dos Habsburgos. É em Berlim, em 1932, com 15 anos, que ele se torna comunistas. 

Essa escolha não será desfeita ao longo das décadas seguintes, durante as quais ele estuda 

e depois ensina nas melhores universidades britânicas. O século XX foi sua vida, e ele 

admite, com toda a honestidade, sua dificuldade para dissociar a história da autobiografia. 

Na contramão de uma ilusória neutralidade axiológica, ele afirma claramente, desde as 

primeiras páginas de seu livro, seu estatuto de “espectador engajado”. Ele afirma claramente 
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que “quem viveu esse século extraordinário não saberia se abster de julgá-lo. Mas é 

compreendê-lo que se trona difícil” (HOBSBAWM, 2003, p. 24.) 

O impacto de A era dos extremos foi ainda mais forte vez que, completando sua 

tetralogia, Hobsbawm ratificou uma mudança interposta na nossa percepção do passado. Ele 

operou a instauração na história de uma época que, considerada até então um presente 

vivido, era agora apreendida como pretérito e concluído, em suma, como história. A Guerra 

Fria saia das crônicas sobre a atualidade para se converter em objeto de uma narrativa 

histórica que a inscrevia em uma sequencia mais larga, remontando até 1914. A ideia de um 

“breve” século XX entra na esfera pública e depois no senso comum.  

A visão de um “longo” século XIX não era nova. Em seu livro intitulado A grande 

transformação (1944), Karl Polanyi já tinha delineado o perfil de uma “paz de cem anos” se 

estendendo do Congresso de Viena, no fim das guerras napoleônicas, ao atentado de 

Sarajevo de 1914 (POLANYI, 1957).  Construído sobre um equilíbrio internacional entre as 

grandes potências do qual Metternich havia sido o arquiteto, o século XIX havia visto a 

eclosão das instituições liberais, o desenvolvimento de um gigantesco crescimento 

econômico fundado sobre a construção dos mercados nacionais e consolidado pela adoção do 

padrão ouro (gold standard). Arno J Mayer havia caracterizado o século XIX como a época da 

“persistência do Antigo Regime”. No plano econômico, a burguesia já era a classe 

dominante, mas sua mentalidade e seu estilo de vida revelavam sua submissão aos modelos 

aristocráticos que – à exceção de alguns raros regimes republicanos, como a França após os 

anos 1870, permaneciam pré-modernos. Em 1914, uma segunda Guerra de Trinta Anos 

finalizava a agonia secular desse Antigo Regime tardio (MAYER, 1983). Hobsbawm parece ter 

chegado a conclusões similares. No primeiro volume de sua tetralogia, ele define a “grande 

burguesia” da indústria e da finança como a “classe dominante” da Europa do século XIX 

(HOBSBAWM, 1996, p. 140) Depois, no segundo volume, ele nuança sua análise sublinhando 

que na maior parte dos países, a burguesia não exercia o poder político, mas somente uma 

“hegemonia” social, estando doravante o capitalismo reconhecido como a forma 

insubstituível de desenvolvimento econômico (HOBSBAWM, 1996, p. 291). Revelada sem 

jamais ter sido objeto de uma explicação aprofundada, esta defasagem entre uma 

dominação social burguesa e um poder político aristocrático resta sem dúvida, como certos 

críticos acentuaram, o principal limite dos três primeiros volumes de sua saga histórica 

(ANDERSON, 2005, p. 296-297). Este hiato inexplorado entre hegemonia social burguesa e 

“persistência” do Antigo Regime recoloca também em questão uma concepção marxista 

tradicional das “revoluções burguesas”, entre 1789 e 1848, cuja crítica mais fecunda será 

feita por outros pesquisadores5. 

O “longo século XIX” pintado por Hobsbawm é o teatro de uma transformação do 

mundo no qual a Europa, graças ao desenvolvimento do imperialismo, foi o centro e o motor 

de uma só vez. Todas as correntes políticas se identificam à sua missão civilizadora, 

encarnada por uma raça e uma cultura “superiores”. O século dos caminhos de ferro e das 

indústrias, das grandes cidades, e dos tramways, das metralhadoras e das estatísticas, do 

                                                           

5 Eu não faço alusão à Furet (1978), mas Meisins-Wood (2002, p. 118-121). 
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jornalismo e da finança, da fotografia e do cinema, do telégrafo e da eletricidade, da 

alfabetização e do colonialismo foi dominado pela ideia de progresso. Concebido como um 

movimento moral e material a um só tempo, ilustrado pelas conquistas da ciência, o 

aumento incessante da produção e o desenvolvimento de estradas de ferro que ligavam 

todas as grandes metrópoles do continente, assim como as duas costas americanas, o 

progresso se transformou numa crenças inquebrantável, não mais inscrita nas 

potencialidades da razão, mas alavancada pelas forças objetivas e irresistíveis da sociedade.  

As páginas mais vibrantes de A era dos extremos são as do primeiro capítulo, nas 

quais Hobsbawm descreve a abertura do século XX em um clima apocalíptico que revira 

literalmente todas as certezas de uma era anterior de paz e prosperidade. O novo século 

começa como uma “era da catástrofe” (1914–1945) enquadrada por duas guerras totais 

destrutivas e mortíferas: três décadas durante as quais a Europa assiste ao afundamento de 

sua economia e de suas instituições políticas. Desafiado pela revolução bolchevique, o 

capitalismo parece ter tido seu tempo, enquanto que as instituições liberais apareciam como 

vestígios de uma época passada quando se decompunham, às vezes sem oferecer a menor 

resistência, face à aparição dos fascismos e das ditaduras militares na Itália, Alemanha, 

Áustria, Portugal, Espanha e em vários países da Europa Central. O progresso se revelou 

ilusório e a Europa deixou de ser o centro do mundo. A Liga das Nações, seu novo gerente, 

estava imóvel e impotente. Em face das três décadas de cataclismos, as do pós-guerra – “a 

idade de ouro” (1945–1973) e o “desabamento” (1973–1991) – parecem dois momentos 

distintos de uma só e mesma época que coincidem com a história da Guerra Fria. A “a idade 

de ouro” é aquele dos Trinta Gloriosos, com a difusão do fordismo, o aumento do consumo 

de massa e o advento de uma prosperidade generalizada aparentemente inesgotável. A 

“ruina” (landslide) começa com a crise do petróleo de 1973 que colocou fim ao boom 

econômico e se estende por uma longa onda recessiva. No leste ela se anuncia pela guerra 

do Afeganistão (1978) que armou a crise do sistema soviético e o acompanhou até sua 

decomposição. O “desmoronamento” vem na sequência da descolonização – entre a 

independência da Índia (1947) e a guerra do Vietnam (1960–1975) – durante a qual o 

desenvolvimento dos movimentos de independência nacional e as revoluções anti-

imperialistas se misturam ao conflito entre as grandes potências. 

 

Eurocentrismo 

A periodização proposta por Hobsbawm constitui a força de sua tetralogia, ao mesmo 

tempo, em que indica suas limitações. Sua obra dedicada às “revoluções burguesas” – a 

mais antiga - é inevitavelmente a mais datada. No curso desses últimos anos, vários 

historiadores criticaram sua interpretação de uma dupla revolução, econômica e política ao 

mesmo tempo: a Revolução Industrial inglesa que transforma capitalismo e Revolução 

Francesa que, como em função das guerras napoleônicas, dá um basta ao Antigo Regime na 

Europa continental (exceção feita ao Império dos tzares) (BAYLY, 2006; OSTERHAMMEL, 

2009). Segundo Christopher Bayly e Jürgen Osterhammel, essa tese deve ser relativizada. O 

século XIX foi incontestavelmente uma época de modernização. Porém esse processo não foi 

nem rápido, nem homogêneo (BAYLY, 2006, p. 14-15; OSTERHAMMEL, 2009, p. 776).  
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A revolução industrial desenvolve-se antes na Inglaterra e na Bélgica. Na Europa, 

como nos EUA, a economia não foi dominada pela indústria senão que a partir dos anos 1880 

e em diversos países de modo bastante incompleto. Falso é, pois, projetar sobre todo o 

século a imagem de uma modernidade que só se impôs no seu final, ou interpretar seus 

conflitos políticos e suas revoluções como o produto das contradições da sociedade industrial. 

A Europa do século XIX permaneceu rural no seu conjunto. No plano político, o fim do 

absolutismo não deixou espaço a estados modernos, fundados em constituições liberais, 

dotados de instituições representativas e bem instalados em formações sociais dominadas 

pela burguesia industrial e financeira. Dito de outra forma, o século XIX não viu o 

desabrochar do Estado Burguês. Foi muito mais um laboratório de experimentações de 

formas hibridas, entre uma burguesia ascendente (mas não dominante) e uma aristocracia 

que tentava se adaptar à nova realidade e permanecia no coração de um Antigo Regime 

“persistente” (MAYER, 1983). A aristocracia permanecia um modelo para as novas elites 

sociais e econômicas, que nutriam com elas relações simbióticas. O termo “burguesia” 

designava de forma bastante indistinta pessoas “respeitáveis” – “aqueles que usam luvas” 

(OSTERHAMMEL, 2009, p. 1085) - muito mais que uma classe de empreendedores 

capitalistas. Consequentemente, todos os membros das profissões liberais eram “burgueses”. 

Osterhammel descreve o “outono dourado” (2009, p. 1071) da aristocracia (entre as duas 

ondas destrutivas de 1789 e 1917) e Bayly evoca o “verão índio” dos proprietários de 

escravos (2006, p. 454) durante a primeira metade de um século marcado pela abolição da 

escravatura. O liberalismo decorrente desta síntese entre a aristocracia declinante e a 

burguesia ascendente colocava em causa, ou dito de uma maneira ainda mais precisa 

abominava a democracia na qual ele via uma forma de anarquia e de “dominação da plebe”. 

Esta percepção era partilhada por um positivista e teórico da raça denominado Gustave Le 

Bon, para quem a “era das massas” – a democracia – anunciava a decadência da civilização, 

e para um político liberal conservador britânico como Alfred Milner, citado por Hobsbawm no 

A era dos Impérios, para quem o Parlamento Inglês não era outra coisa senão que a “ralé de 

Westminster” (HOBSBAWM, 1989, p. 97). Longe de surgir como o complemento natural do 

liberalismo e do mercado segundo um clichê tão falso como comumente utilizado, a 

democracia vai ser o resultado de mais de um século de lutas, entre as revoluções do século 

XVIII e aquelas do século XX. As instituições representativas do século XIX acentuavam o 

que Domenico Losurdo qualificou de Herrenvolk democracy: uma “democracia do povo dos 

senhores” estritamente delimitada por fronteiras de classe, de gênero e de raça, excluindo 

do sufrágio as camadas laboriosas, as mulheres e os “indígenas” do mundo colonial 

(LOSURDO, 2007). Dito de outro modo, as eleições eram um negócio de proprietários, 

machos e brancos. 

No primeiro tomo de sua tetralogia, Hobsbawm pouco evoca as guerras de 

independência na América Latina nos anos 1820, enquanto que os posteriores descrevem a 

guerra civil americana, mas não se delongam muito sobre a revolta de Taiping, o maior 

movimento social do século XIX, que sacudiu profundamente a China entre 1851 e 1864 

(HOBSBAWM, 1996, p. 127-130). Se as revoluções marcaram com seu timbre o século XIX, 

elas constituíram um fenômeno essencialmente europeu que alcançou o seu apogeu em 



 

 

 

  O Olho da História, n. 20, Salvador (BA), dezembro de 2013.                                     

                                           

 

 

1848, Osterhammel, como revanche, as analisa como um movimento global se desdobrando 

em três ondas distintas. Inicialmente o “atlântico revolucionário”, que se constituiu na 

América em 1776, para em seguida irromper na França a partir de 1789, e se acabar nas 

Antilhas, em São Domingo, onde, o primeiro de janeiro de 1804, os escravos insurretos 

proclamaram o Estado Independente do Haiti, sob a forma de uma “sociedade igualitária de 

pequenos camponeses afro-americanos livres” (OSTERHAMMEL, 2009, p. 758). É, portanto, 

quando desta “época charneira” que se impuseram os conceitos fundadores de nossa 

modernidade política, tais como, liberdade, igualdade e emancipação. Eles serão finalmente 

inscritos em uma série de textos programáticos, como a Declaração de Independência 

Americana (1776), a Declaração dos Direitos e do Cidadão (1768), o Decreto de Abolição da 

Escravidão pela Convenção (1794) e, sob o impacto da revolução de São Domingo, o 

Discurso de Angostura pronunciado por Simón Bolívar (1819), manifesto das lutas de 

liberação nacional na América Latina. A segunda onda se instalou na metade do século. Ela 

ultrapassou a primeira pela sua amplitude, mais não possuiu nem unidade espacial, nem 

unidade política para o Atlântico revolucionário (OSTERHAMMEL, 2009, p. 777). Seus 

diferentes momentos – as revoluções europeias de 1848, a insurreição de Taiping na China 

Imperial (1850-1864), a revolta dos sepoys contra o colonialismo britânico na Índia (1857) e 

a Guerra Civil Americana (1861-1865) – ficaram desconectadas sem jamais se articular em 

um processo unitário. A sincronização destas revoluções não resultou em nenhum 

encadeamento político entre a Europa, a Ásia e a América, e os movimentos que as 

inspiraram não apresentavam nenhuma afinidade. Entre os taiping – opositores da Dinastia 

King em nome de um sincretismo singular misturando Confucionismo e Protestantismo 

Evangélico – e os sepoys – insurretos contra o colonialismo em nome da Índia pré-colonial – 

as diferenças eram grandes. A terceira onda, enfim, foi aquela das revoluções euroasiáticas 

que precederam a Grande Guerra: o primeiro levante contra o império czarista na Rússia 

(1905), a revolução constitucional no Irã (1905-1911), a revolução dos Jovens Turcos no 

seio do Império Otomano (1908), e o movimento que, ao termo de um século de declínio, 

colocou fim à Dinastia King e deu nascimento à República Chinesa de Sun Yat-Sen (1911). 

Com exceção da Rússia, tratava-se de rupturas “pelo alto”, seguidamente impulsionadas 

pelas elites intelectuais e militares, a exemplo do Rissorgimento italiano cavour ou da 

Restauração Meiji no Japão (1868), dois movimentos aos quais Hobsbawm denega o estatuto 

de “revoluções burguesas” (HOBSBAWM, 1996, p. 106-108, 149-151; OSTERHAMMEL, 2009, 

p. 754). 

Em resumo, a periodização proposta por Hobsbawm na sua tetralogia permanece 

prisioneira de um horizonte eurocêntrico, ou ao menos, ocidentalocentrismo. Os recortes 

históricos escolhidos por Hobsbawm não são generalizáveis. Adotando a perspectiva de uma 

história global, Osterhammel (2009, p. 1285) se recusa fixar fronteiras cronológicas rígidas 

para definir épocas das quais a unidade se fundava sobre estruturas temporais abertas. A 

noção de “longo” século XIX – entre a revolução americana e a Grande Guerra – não é válida 

a posteriori que para o mundo ocidental e, sobretudo, para a Europa. Ela poderia, com 

alguns ajustes, se adaptar ao Império Otomano, entre a invasão do Egito por Bonaparte 

(1798) e seu desmembramento pelo Tratado de Sèvre (1920), mais não encontra muita 
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correspondência em outras partes. Nos Estados Unidos, o século XIX começou com a 

independência, em 1776, e se concluiu com Guerra Civil nos anos 1860. Na América Latina 

ele se constituiu com as lutas independentistas dos anos 1820 e se prolongou até a crise de 

1929. O Japão conheceu um outro ciclo, entre a Restauração Meiji (1853-1868) e a derrota 

de 1845. É legítimo considerar 1789 ou 1914 como grandes marcos para a história da África? 

O congresso de Berlim (1884) e os anos da descolonização seriam clivagens mais 

pertinentes. Vistas da Ásia, as grandes rupturas do século XX – A Independência da Índia, a 

Revolução Chinesa (1949), a Guerra da Coréia (1950-1953), a Guerra do Vietnã (1960–

1975) – não coincidem necessariamente com as da história europeia. A Revolução chinesa 

de 1949 transformou profundamente as estruturas sociais e as condições de vida de uma 

porção de pessoas bem maior que a Europa, mas as décadas compreendidas entre 1945 e 

1973 – marcadas pela guerra civil, o “grande salto adiante” e a Revolução Cultural – não foi 

uma “era do ouro” para os habitantes desse imenso país. Durante esse período, os 

vietnamitas e os cambojanos sofreram bombardeios mais forte que aqueles que devastaram 

a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, os coreanos conheceram os tormentos de uma 

guerra civil e duas ditaduras militares, enquanto os indonésios sofreram um golpe de estado 

anticomunista de dimensão literalmente exterminadora (500.000 vítimas). Só o Japão viveu 

uma época de liberdade e prosperidade comparável à “idade do ouro” do mundo ocidental. A 

América Latina, quanto a isso, certamente sofreu o impacto de 1789 - Toussaint Louverture 

e Simon Bolivar foram os seus filhos no continente – mas ficou fora das guerras mundiais do 

século XX. Ela conheceu duas grandes revoluções – a mexicana (1910–1917) e a cubana 

(1959) – e sua era da catástrofe se situa mais no início dos anos 1970 e fim dos anos 1980, 

nos quais o continente foi dominado por ditaduras militares sangrentas, não mais populistas 

e desenvolvimentistas, mas neoliberais e terrivelmente repressivas. 

Embora recuse qualquer atitude condescendente e etnocêntrica a respeito dos países 

“retardatários e pobres”, Hobsbawm postula suas subalternidades como um truísmo que 

evoca em alguns momentos a tese clássica de Engels (de origem hegeliana) sobre os “povos 

sem história” (HOBSBAWM, 1997, p. 171-177). Aos seus olhos, esses países conheceram 

uma dinâmica “derivada, não original”. Suas histórias se reduziriam essencialmente às 

tentativas de suas elites “em imitar o modelo do qual o Ocidente foi o pioneiro”, ou seja, o 

desenvolvimento industrial e técnico-científico, “em uma variante capitalista ou socialista” 

(HOBSBAWM, 2003, p. 266). Com um argumento similar, Hobsbawm parece justificar o culto 

da personalidade instaurado por Stálin na URSS, considerando-o bem adaptado a uma 

população camponesa, cuja mentalidade correspondia àquela dos plebeus ocidentais do 

século XI (HOBSBAWM, 2003, p. 504). Essas passagens relativizam consideravelmente os 

alcances das revoluções coloniais, descritas como rupturas efêmeras e limitadas. A era do 

capital se abre pela constatação do destino trágico dos colonizados no século XIX, divididos 

entre “uma resistência destinada ao fracasso” porque voltada para o passado, e uma 

aceitação do imperialismo na perspectiva de combatê-lo no futuro, após haver assimilado as 

conquistas modernas (HOBSBAWM, 1996, p.4). No A era dos extremos, ele constata que a 

modernidade foi finalmente utilizada pelas elites saídas da descolonização a fim de adotar 
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“os sistemas políticos derivados de seus antigos mestres imperiais ou de seus 

conquistadores” (HOBSBAWM, 2003, p. 452). 

Hobsbawm reconhece que “a descolonização e a revolução transformaram de cabo a 

rabo o mapa político do globo” (HOBSBAWM, 2003, p. 450), mas sua argumentação não 

parece capturar na revolta dos povos colonizados e sua transformação em sujeito político na 

cena mundial, um aspecto central da história do século XX. Essa afirmação refere-se à já 

acima mencionada diferença entre dois Hobsbawm: de uma parte historiador social que se 

interessa pelos “de baixo” restituindo suas vozes, de outra, o autor das grandes sínteses 

históricas, nas quais as classes subalternas tornam-se uma massa anônima. O autor de A 

era do capital e de A era dos extremos é, portanto, o mesmo que escreveu Rebeldes 

primitivos (1959) e Bandidos (1969), pelo qual a aquisição de uma consciência política entre 

os camponeses do mundo colonial “fez de nosso século o mais revolucionário da história” 

(HOBSBAWM, 1959, p. 3; HOBSBAWM, 2008; LÖWY, 2000). Os representantes dos estudos 

subalternos, notadamente Ranajit Guha, criticaram o colega britânico por considerar as lutas 

camponesas como essencialmente “pré-políticas” por conta de suas características 

“improvisadas, arcaicas e espontâneas” e de serem incapazes de apreender a dimensão 

profundamente política, ainda que irredutível aos códigos ideológicos do mundo ocidental 

(GUHA, 1983, p. 5-13. ASSAYAG, 2006, p. 110). Essa crítica é certamente mais válida a sua 

tetralogia do que a seus estudos de história social. Segundo Edward Said, essa 

representação das sociedades não ocidentais como lugar de uma história “derivada, não 

original”, é um “ponto cego” (blinspot) bastante surpreendente em um pesquisador que se 

distinguiu por ter criticado o eurocentrismo da historiografia tradicional e por ter estudado as 

“tradições inventadas” (SAÏD, 2001, p. 481).  

A rigor, Hobsbawm não se distanciou nunca da posição de Marx, que estigmatizou o 

imperialismo britânico por seu caráter desumano e predador mais ao qual ele 

obstinadamente outorgou, em nome da dialética histórica, uma missão civilizadora. No A era 

do capital, Hobsbawm consagra um capítulo às vítimas da colonização (the losers) no qual, 

ele sublinha o “otimismo” de Marx, mas ele reafirma, na sequência, o diagnóstico 

fundamental. Após haver lembrado o sofrimento dos colonizados, ele constata, amargo e 

resignado, que o dia no qual eles poderiam revirar “as armas do progresso” contra seus 

opressores, “não havia ainda chegado”. Na mesma tacada, a sua lembrança das devastações 

da fome na Índia, onde “morreu milhões de pessoas”, ou das outras inumeráveis 

“catástrofes” da metade do século XIX, no conjunto do mundo colonial aparece muito mais 

como produto tardio do mundo extra europeu do que como uma consequência da dominação 

imperial (HOBSBAWM, 1996, p. 116-134). 

Redigida em mais ou menos 35 anos, entre o fim dos anos 1950 e a metade dos 

anos 1990, a elaboração da tetralogia de Hobsbawm se inscreve num horizonte 

historiográfico que precede o pos-colonialíssimo. A ligação íntima que une as fomes e as 

“catástrofes naturais” do século XIX se tornou, com total legitimidade, um canteiro 

historiográfico. Sublinhando que, a diferença da “paz de cem anos” imposta à Europa pelo 

Congresso de Viena em 1914, o século XIX não foi um “intermezzo tranquilo” na África, na 

Ásia ou na Oceania, Osterhammel apresenta o mundo extra europeu, na época das 



 

 

 

  O Olho da História, n. 20, Salvador (BA), dezembro de 2013.                                     

                                           

 

 

conquistas coloniais, como um sistema de “anarquia regulada” (OSTERHAMMEL, 2009, 

p.735). Dito de outro modo, tratou-se de um espaço remodelado do imperialismo – tanto no 

plano econômico que no plano militar – em nome de um “liberalismo internacional concebido 

em termos social-darwinistas e racistas” (OSTERHAMMEL, 2009, p. 735). A violência 

propagada por esta “anarquia regulada” não foi exclusivamente um fato de armas, longe 

disso. Osterhammel reconhece que “a conquista colonial conduziu em todas as partes à 

desestabilização política, social e biológica” (OSTERHAMMEL, 2009, p. 195-196), “provando 

mesmo uma ecologia da doença (Krankheitsokologie) de tipo novo”. Que eles aceitem ou não 

de generalizar o uso do conceito de genocídio, todos os historiadores estão de acordo em ver 

no colonialismo a causa essencial, direta ou indireta, das “catástrofes naturais” que 

devastaram o mundo extra europeu no século XIX. Segundo Osterhammel e Etemad, os 

deslocamentos populacionais ligados a construções de vias férreas e de barragens de água, a 

urbanização massiva em péssimas condições de higiene, a difusão da malária, da 

tuberculose, da disenteria, da varíola introduzida pelos britânicos na Índia colonial, quer 

dizer o conjunto da Ásia do Sul, mataram ao menos 30 milhões de seres humanos. A 

população argelina diminuiu de um terço como consequência da primeira guerra colonial do 

General Bugeaud. Na África negra, entre 1880 e 1920, a queda da população foi brutal, de 

1/3 à metade, segundo os casos. Às vezes, os genocídios foram a consequência de uma 

política de extermínio planejada, como no caso dos Herreros, submetidos à dominação alemã 

na atual Namíbia, ou de uma exploração devastadora, como nas plantações de árvores-da-

borracha do Congo belga, propriedade pessoal do Rei Leopoldo II. Cifras análogas foram 

produzidas no que concerne às populações aborígenes da Austrália – das quais os 

sobreviventes não obtiveram a cidadania senão somente em 1867. Seria difícil de constatar 

que o enorme passível demográfico da África e da Índia (não somente da Tasmânia ou da 

Nova Guiné), no curso do século XIX é imputável ao colonialismo (ETEMAD, 2000). Não é 

sem dúvida inútil de lembrar que a última grande fome europeia, aquela da Irlanda, entre 

1845 e 1849 (um milhão de mortos numa população de 8,5 milhões), se produziu num 

contexto de dominação colonial, ou seja, longe de ser uma catástrofe “natural”, a fome 

aparece como um elemento dessa “anarquia regulada”, como uma sorte de 

governamentalidade colonial (para retomar o conceito foulcaultiano teorizando as políticas de 

controle de territórios e de população), através da qual o imperialismo conseguiu assentar 

seu poder e quebrar toda a resistência (DAVIS, 2006). Esta historiografia data dos últimos 

vinte anos, mas Hobsbawm dispunha pelo menos de La grande transformation, onde Karl 

Polanyi interpretava as fomes indianas do século XIX, como o produto conjunto da 

liberalização dos mercados de trigo e da destruição das comunidades vilarejas pelos 

britânicos (POLANYI, 1957, p. 158-160.) 

A industrialização aprofundou o hiato entre o ocidente e o resto do mundo, 

Hobsbawm sublinha que, no fim do século XVIII, a Europa não era hegemônica, nem no 

plano tecnológico, nem no plano político. A China imperial podia aparecer como um 

continente estranho e exótico aos olhos dos viajantes ocidentais, mas ninguém não a teria 

qualificado de “inferior” ou de “atrasada”. Na véspera da Grande Guerra, em contrapartida, 

esses dois mundos estavam doravante separados por um fosso impressionante. Em 1913, o 
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PIB ocidental era, segundo suas estimativas, 7 vezes mais elevado do que aquele dos países 

do terceiro mundo (HOBSBAWM, 1996, p. 15). Hobsbawm se limita a constatar este 

Sonderweg europeu, sem se interrogar sobre as causas. Quando ele faz alusão à 

superioridade tecnológica da Europa – “um fato incontestável e triunfal” -, revela aos seus 

olhos uma evidência. É certo que ele não adota uma postura apologética à maneira de David 

Landes, para quem a dominação planetária da Europa relevava de um destino providencial 

(LANDES, 2000). Segundo Ostherammel, a questão “por que a Europa?” está mal colocada e 

corre o risco de nos fechar numa velha cilada teleológica (OSTERHAMMEL, 2009, p. 911-

915). Distante de dois séculos da Revolução Industrial, a hegemonia europeia se revelou 

relativa e provisória, enquanto que as explicações culturalistas sobre o atraso asiático foram 

desmentidas pela decolagem econômica chinesa e indiana das últimas três décadas. Bayly 

(2006) sustenta a hipótese segundo a qual, na Europa e nos Estados Unidos, a modernização 

resultou da articulação de diferentes elementos. Inicialmente houve um movimento potente 

de apropriação das terras e de “domesticação” da natureza (a conquista das florestas, das 

estepes e das grandes planícies), da qual a fronteira americana permanece o símbolo; depois 

as mutações realizadas pelas “revoluções industriais”; em seguida, o desenvolvimento de um 

espaço público capaz de exercer uma vigilância crítica sobre o poder; enfim, um elemento 

nacionalista projetado em direção à competição militar e ao expansionismo imperial. Isso 

deu lugar à “uma acumulação aleatória de características existentes separadamente nas 

outras regiões do mundo” (BAYLY, 2006, p. 84). Paradoxalmente, a Europa tirou proveito de 

seu atraso histórico, essencialmente em consequência de suas guerras internas do século 

XVII e XVIII. A guerra de Trinta Anos havia produzido, com a Paz de Westphalia de 1648, 

um sistema regulado de relações entre estados soberanos, enquanto a guerra de Sete Anos 

consagrou a hegemonia continental do império britânico, jogando as bases de seu 

expansionismo na Ásia e na África. Esta sucessão de guerras esteve na origem de uma 

revolução militar sem a qual o imperialismo europeu do século XIX teria sido inimaginável. 

Bayly resume essa mutação maior concernente a potência das armas, aos meios de 

transporte e de comunicação, a logística das tropas e a suas proteções médicas, numa 

fórmula “brutal” mais justa: “Os europeus tornaram-se rapidamente os melhores desde o 

momento que se tratou de matar” (BAYLY, 2006, p. 74). A seus olhos, essa superioridade 

militar foi uma das principais razões do “crescente fosso” que separou a Europa do resto do 

mundo.   

Em uma resposta a essas críticas, Hobsbawm reconheceu a abordagem eurocêntrica 

de seu livro, sempre afirmando que sua tentativa de “representar um século complicado” não 

é incompatível com outras interpretações e outros recortes históricos (HOBSBAWM, 1998, 

p.33). Não faltam exemplos. Em 1994, Giovanni Arrighi (1994) publicava The Long Twentieth 

Century, um trabalho que, se inspirando tanto em Marx como Braudel, propõe uma nova 

periodização da história do capitalismo. Ele identifica quatro séculos “longos” se espalhando 

por seiscentos anos e correspondendo a diferentes “ciclos sistêmicos de acumulação”, 

mesmo que suscetíveis de se sobrepor uns aos outros: um século genovês (1340–1630), um 

século holandês (1560– 1780), um século britânico (1740–1930) e, enfim, um século 

americano (1870–1990). Iniciado no dia seguinte à guerra civil, esse último conheceu seu 
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desenvolvimento com a industrialização do novo mundo e perde o fôlego por volta dos anos 

1980, quando o fordismo é substituído por uma economia globalizada e financeirizada. 

Segundo Arrighi, nós entramos hoje em um século XXI “chinês”, quer dizer, em um novo 

ciclo sistêmico de acumulação, no qual o centro de gravidade se situa tendencialmente no 

Extremo Oriente (ARRIGHI, 2009). 

Michel Harst e Toni Negri (2000) teorizam sobre o advento do “Império”: um novo 

sistema de poder sem centro territorial, qualitativamente diferente dos antigos imperialismos 

fundados sobre o expansionismo dos estados para além de suas fronteiras. Enquanto que o 

imperialismo clássico se enraizava em um capitalismo fordista (a produção industrial) e 

advogava formas de dominação do tipo disciplinar (prisão, campo, usina), o Império 

desenvolve redes de comunicação às quais corresponde uma “sociedade do controle”, isto é, 

uma forma de “biopoder”, no sentido foulcaultiano, perfeitamente compatível com a 

ideologia dos direitos humanos e das formas exteriores da democracia representativa. Resta 

saber se esse “Império” é uma tendência ou um sistema já consolidado que teria 

transformado os estados nacionais em peças de museu. Vários autores parecem duvidar e o 

debate está longe de ser resolvido (MEIKSINS-WOOD, 2003, p. 6; BENSAÏD, 2008, p. 238-

245). A crise do velho sistema westfaliano não pariu uma nova ordem geopolítica, ainda 

menos um “Império” global. As guerras dos dois últimos decênios mostraram que a 

supremacia militar norte-americana não se traduz numa hegemonia e que o bipolarismo da 

Guerra Fria deixou o lugar a um estado de anomia global. Na sua última obra, O Império, a 

democracia, o terrorismo, Hobsbawm retorna à história dos impérios para concluir que essa 

época está definitivamente encerrada. Os Estados Unidos dispõem de uma força militar 

esmagadora, mas não é capaz de impor sua dominação sobre o resto do mundo. Eles não 

representam o núcleo de uma nova ordem mundial comparável à Pax Britannica do século 

XIX, e nós entramos em “uma forma profundamente instável de desordem global também 

em escala internacional como no interior dos estados” (HOBSBAWM, 2008, p. 5). 

Adotando-se uma perspectiva contemporânea, o século XX poderia também 

despontar como um “século mundo”. O historiador italiano Marcello Flores data o início em 

1900, ano que marca simbolicamente uma tripla mutação. Em Viena, Freud publica A 

interpretação dos sonhos, trabalho inaugural da Psicanálise: no amanhecer do capitalismo 

fordista, o mundo burguês opera um recuo para sua interioridade análoga “à ascese 

intramundana” que, segundo Weber, a Reforma Protestante colocou a serviço do capitalismo 

nascente. Na África do Sul, a guerra dos Boers engendra as primeiras formas de campo de 

concentração com barracas e arames farpados para internar civis. Esse dispositivo de 

organização e gestão da violência vai se projetar sobre a sombra de todo o século XX. Na 

China, finalmente, a revolta dos Boxers foi esmagada pela primeira intervenção internacional 

de uma coalizão de grandes potências (Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Áustria-

Hungria, Rússia, Estados Unidos e Japão) (FLORES, 2002). Houve também depois outras 

expedições (punitivas, “humanitárias”, “pacificadoras”, etc.). Segundo Flores, o século XX é a 

idade do ocidentalismo, que viu sua extensão a uma escala planetária do sistema de valores, 

códigos culturais e modelos de vida ocidentais (FLORES, 2002, p. 39-52). Desse ponto de 

vista, o século XX não morreu, mesmo se ele se confronta hoje com novos desafios. 
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Em uma passagem impressionante de A era dos extremos, Hobsbawm escreve que, 

para mais de 80% da humanidade, a Idade Média termina subitamente nos anos 1950 

(HOBSBAWM, 2003, p. 380). Desde essa virada, nós vivemos em um mundo onde o 

desenvolvimento dos meios de comunicação eliminou as distâncias, a agricultura não é mais 

a principal fonte de riquezas e a maioria da população é doravante urbanizada. Isso constitui 

uma verdadeira revolução, escreveu ele, que de repente fechou dez mil anos de história: o 

ciclo aberto com o advento da agricultura sedentária (HOBSBAWM, 2003, p. 382; 2008, 

p.35). Se traduzirmos essa observação em termos historiográficos, isso significa que, 

escolhendo a história do consumo no lugar da história política como linha de recorte 

fundamental, o século XX poderia ter uma coloração bem diferente. Entre 1910 e 1950, as 

condições de vida dos europeus permaneceram substancialmente sem mudanças. A grande 

maioria dos indivíduos que viviam em residências não dispunha de banheiro e gastavam a 

maior parte de suas rendas para se alimentar. Em 1970, ao contrário, tornou-se normal 

viver em um apartamento dotado de aquecimento central, telefone, geladeira, máquina de 

lavar e televisão, sem esquecer um carro na garagem (o que constituía um hábito comum 

das comodidades para os operários das usinas Ford de Detroit nos anos 1930) (DE GRAZIA, 

2005). Em suma, outros recortes históricos são possíveis. Contudo, isso não recoloca em 

causa a perspectiva escolhida por Hobsbawm, mas indica que sua periodização não tem nada 

de normativo. 

 

Comunismo 

Sendo a trajetória do comunismo o fio vermelho que atravessa A era dos extremos, 

sua comparação com O passado de uma ilusão (1995) é praticamente inevitável. Hobsbawm 

jamais viu em François Furet um grande historiador. Tinha-o, no fundo, como um 

continuador do conservador Alfred Cobban. Na realidade, o verdadeiro alvo da interpretação 

liberal de 1789 foi sempre 1917. Furet o havia exibido em um panfleto de rara violência 

polêmica, Pensar a Revolução Francesa (1978), e seu último balanço da história do 

comunismo não era para Hobsbawm mais que um “produto tardio da época da Guerra Fria” 

(HOBSBAWM, 1996, p. 138; 2007.) O Passado de uma ilusão trai o orgulho de um vencedor. 

A era dos extremos foi escrita por um vencido que não renega sua luta passada. 

Contrariamente à opinião de muitos comentadores, a melancolia tornou-se um legado de um 

século de batalhas perdidas. Ela enche de cor as páginas de Hobsbawm, mas não as de 

Furet. Da mesma forma que, guardando-se as devias proporções, Benjamin havia buscado 

inspiração do velho Blanqui, mas não de Tocqueville. Furet dedicou seu trabalho ao advento, 

a subida e a queda do comunismo. Hobsbawm estudou também a crise e o renascimento do 

capitalismo. Depois do afundamento da Europa liberal em 1914, o capitalismo conheceu o 

desafio da Revolução de Outubro e uma crise planetária em 1929. Durante os anos entre as 

duas grandes guerras, seu futuro parecia bem incerto.  Keynes, o mais brilhante e original 

de seus terapeutas o considerava historicamente condenado e, no entanto, o capitalismo 

conheceu um ressurgimento espetacular depois de 1945, até sua vitória em 1991. 

Comparando os livros de Furet e Hobsbawm, o politólogo norueguês Torbjorn L. 

Knutsen as classificou em duas estruturas narrativas clássicas: a comédia e a tragédia 
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(KNUTSEN, 2002, p. 120). As duas contam a mesma história, com os mesmos atores, porém 

a distribuição dos papéis e a tonalidade assumida na redação da história são sensivelmente 

diferentes. O passado de uma ilusão respeita as regras da comédia. Ele coloca em cena as 

desventuras de uma família liberal que vive em perfeita harmonia, mas cuja existência é 

repentinamente perturbada por uma série de infelizes imprevistos, quiproquós e catástrofe. 

Durante um instante, tudo parece posto em causa. Os personagens perversos aparecem, 

com as características do fascismo e do comunismo, que exercem uma influência corruptora 

sobre as jovens almas inocentes. Todavia, são finalmente desmascarados e suas seduções 

totalitárias minadas. Uma vez o equívoco dissipado, tudo entra em ordem e a comédia 

termina em um happy end tranquilo. Longe de indicar uma “destinação providencial da 

humanidade”, escreve Furet, o fascismo e o comunismo não foram mais que “episódios 

curtos”, enquadrados por aquilo que eles queriam destruir: a democracia liberal (FURET, 

1995, p. 18). Como conclusão de seu livro, ele nos vê “condenados a viver em um mundo 

onde nós vivemos”, o mundo do capitalismo liberal, cujas fronteiras são definidas pelos 

“direitos humanos e pelo mercado” (FURET, 1995, p. 572). É bem essa “condenação” que 

aparece a seus olhos como um destino providencial e colore seu trabalho com uma 

tonalidade apologética e teleológica, de uma só vez. 

Hobsbawm escreveu uma tragédia. A esperança de liberação carregada pelo 

comunismo atravessou o século como um meteoro. Sua meta não era a destruição da 

democracia, mas a instauração da igualdade, a reversão da pirâmide social, a tomada em 

mão dos seus destinos por aqueles que foram submetidos e explorados. A Revolução de 

Outubro – um sonho que “ainda vive em mim”, afirma ele em sua autobiografia 

(HOBSBAWM, 2002, p. 56) – transformou essa esperança libertadora em “utopia concreta”. 

Encarnado pelo Estado Soviético, ela conheceu primeiramente uma ascensão espetacular 

após um longo declínio, no qual sua força propulsora se esgotou, até sua queda final. O 

socialismo soviético foi assustador. Hobsbawm o reconhecia sem hesitações, mas defende 

que inexistiam alternativas. “A tragédia da Revolução de Outubro, escreve ele, é 

precisamente não ter podido produzir mais que um socialismo autoritário, implacável e 

brutal” (HOBSBAWM, 2003, p. 642). Seu fracasso estava inscrito em suas premissas, mas 

essa constatação não faz dele por tabela uma aberração da história. Hobsbawm não 

compartilha da visão de Furet de que a Revolução de Outubro, como a Revolução Francesa, 

não foi mais que um descarrilamento que poderia acontecer. O comunismo não podia outra 

coisa, senão fracassar, mas ele preencheu uma função necessária. Sua vocação era 

sacrificatória. Diz ele: “O resultado mais durável da revolução de Outubro cujo objetivo era a 

reversão mundial do capitalismo, escreve ele em A era dos extremos, foi o de salvar seu 

adversário, na guerra como na paz, incitando-o, por medo, após a Segunda Guerra, a se 

reformar” (HOBSBAWM, 2003, p. 27). Ele o salvou em Stalingrado, pagando o preço mais 

elevado na resistência contra o nazismo. Depois o forçou a se transformar, porque não é 

certo que, sem o desafio representado pela URSS, o capitalismo teria conhecido o New Deal 

e o Estado-Providência, nem que o liberalismo teria enfim aceitado o sufrágio universal e a 

democracia (esta última não sendo de nenhuma forma “idêntica” ao liberalismo, nem sobre o 

plano filosófico, nem no plano histórico, contrariamente ao que propõe o axioma de Furet). 
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Mas, a vitória do capital não atiça certamente ao otimismo. Parece mais evocar o anjo da 

história de Benjamin, citado en passant por Hobsbawm, que vê o passado como uma 

montanha de escombros.  

Furet escreveu uma apologia satisfeita do capitalismo liberal; enquanto que 

Hobsbawm reconstruiu a história como uma apologia melancólica do comunismo. 

Exatamente por isto, de nosso ponto de vista, os dois são discutíveis. O balanço do 

socialismo real feito por Hobsbawm é, em várias perspectivas, implacável. Ele considera 

como um grave erro a fundação da III Internacional Comunista (Komintern), em 1919, que 

dividiu duramente o movimento operário internacional (HOBSBAWM, 2003, p. 103). Ele 

reconhecia também, a posteriori, a clarividência da filosofia menchevique Plekhanov, para a 

qual, na Rússia dos czares, uma revolução comunista só poderia engendrar um “império 

chinês pintado de vermelho” (HOBSBAWM, 2003, p.641). Ele esboça um retrato de Stálin 

mais severo: “Um autocrata de uma ferocidade, de uma crueldade e de uma ausência de 

escrúpulo excepcionais, para não dizer únicas” (HOBSBAWM, 2003, p. 493). Mas, ele se 

apressa a enfatizar que, nas condições da URSS dos anos 1920 e 1930, nenhuma política de 

industrialização e de modernização poderia ser conduzida sem violência nem coerção. O 

estalinismo era, por conseguinte, inevitável. O povo soviético paga o preço, mas aceita Stálin 

como um guia legítimo, assim como Churchill que, em 1940, tinha o apoio dos britânicos 

quando lhes prometeu “sangue e lágrimas” (HOBSBAWM, 2003, p. 494).  

O estalinismo foi mais o produto de um dobrar-se sobre si mesma da Revolução 

Russa, isolada após a derrota das tentativas revolucionárias na Europa Central, cercada por 

um mundo capitalista hostil e, sobretudo confrontada, a partir de 1933, à ameaça nazista. 

Hobsbawm compara o universalismo da Revolução de Outubro ao da Revolução Francesa. Ele 

descreve sua influência e sua difusão como a força magnética de uma “religião secular” que 

lhe lembra do Islã das origens, daquele dos séculos VII e VIII (HOBSBAWM, 2003, p. 502; 

2002, p. 128). Dessa “religião secular” Hobsbawm não foi jamais um crente cego ou 

ingênuo, mas certamente um discípulo fiel, mesmo quando seus dogmas se revelaram 

falsos. Ele foi um dos raros representantes da historiografia marxista britânica a não sair do 

Partido Comunista em 1956 (HOBSBAWM, 2003, p. 141, 211, 218). Seu olhar complacente 

em relação ao estalinismo evoca a memória de outro grande historiador, Isaac Deutscher, 

que viu em Stálin uma mistura de Lenin e Ivan, o Terrível, assim como de Napoleão que 

resumia nele a Revolução Francesa e o absolutismo do Rei Sol.6  

Deutscher alimentava a ilusão de uma possível auto-reforma do sistema soviético, 

enquanto Hobsbawm o justifica após sua queda. Ele não podia outra coisa, senão fracassar, 

mas ele precisava acreditar nisso. Ainda em novembro de 2006, Hobsbawm se dedicava 

ainda a uma justificativa da repressão soviética, ocorrida 50 anos antes, na Hungria, assim 

como a uma apologia de János Kádár (HOBSBAWM, 2006). Bem mais que a vantagem 

epistemológica inerente à visão do vencido, segunda a fórmula de Reinhart Koselleck, esse 

balanço revela, como indica Perry Anderson, a dimensão consoladora (ANDERSON, 2005, p. 

315-316). 

                                                           

6 Deutscher aconselhou Hobsbawn a não abandonar o Partido Comunista britânico (1984, p.35).  
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Barbárie 

O século XX pintado por Hobsbawm é na realidade um díptico no qual a Segunda 

Guerra Mundial marca a linha de divisão. Ele a apresenta como uma “guerra civil ideológica 

internacional”, na qual, além dos estados e dos exércitos, se afrontaram as ideologias, as 

visões de mundo, os modelos de civilização (HOBSBAWM, 2003, p. 197). Em estudo paralelo 

à A era dos extremos, ele captura o núcleo profundo dessa guerra na oposição entre 

Iluminismo e anti-iluminismo. A coalização das democracias ocidentais e do comunismo 

soviético encarnava um dos polos da oposição. O outro foi encarnado pelo nazismo e seus 

aliados. Foi esta, a força dos “valores herdados do século XVIII” que impediu ao mundo de 

“afundar nas trevas” (HOBSBAWM, 1994, p. 254). Contrariamente aos filósofos da Escola de 

Frankfurt, Hobsbawm não chega a capturar as raízes da barbárie na civilização mesma, uma 

civilização que teria feito a metamorfose do racionalismo emancipador do Iluminismo na 

racionalidade instrumental cega e dominadora do totalitarismo. Tal antinomia absoluta entre 

civilização e barbárie – que faz lembrar A destruição da razão de George Lukács (1953) – o 

conduz mais ainda a rejeitar o conceito de totalitarismo. Longe de revelar a identidade do 

nazismo e do comunismo, o pacto de não agressão germano-soviético do verão de 1939 não 

foi mais que um parêntese efêmero, oportunista e contra natura. “Se as similitudes entre os 

sistemas de Hitler e Stálin são inegáveis”, escreve Hobsbawm criticando Furet, suas 

aproximações “eram feitas a partir de raízes ideológicas fundamentalmente diferentes e 

largamente separadas” (HOBSBAWM, 1996, p. 129). Sua convergência era superficial, 

suficiente para fixar analogias formais, não a definir uma natureza comum. O século XX opôs 

a liberdade e a igualdade, duas ideologias oriundas da tradição Iluminista, enquanto o 

nazismo era uma variante moderna anti-iluminista, fundado sobre o racismo biológico 

(DINER, 1999, p. 54, 68). 

A utilização que faz do conceito de “guerra civil” suscita inevitavelmente outra 

comparação, desta vez com o historiador conservador Ernst Nolte. Um perfume de noltismo 

contamina efetivamente A era dos extremos, mesmo que seja através de um noltismo pelo 

avesso. Nenhuma convergência ideológica, nenhuma cumplicidade congregam Nolte e 

Hobsbawm, mas os dois partem da mesma constatação – o afrontamento titânico entre 

nazismo e comunismo como momentum do século XX – por deduzir leituras simétricas e 

substancialmente apologéticas de um e do outro. Nolte reconhecia os crimes nazistas, mas 

os interpretava como um excesso lamentável decorrente de uma reação legítima de 

autodefesa da Alemanha ameaçada pelo comunismo. As câmaras de gás, assim soa sua tese 

bem conhecida, não foram mais que uma imitação da violência bolchevique, a verdadeira 

“prius lógica e factual” dos horrores totalitários do século XX (NOLTE, 1987, p. 45 e 2000). 

Hobsbawm não nega os crimes do Stalinismo, mas os tem como inevitáveis, embora 

lamentáveis, inscrevendo-os  num contexto objetivo que não deixava alternativas. Duas 

sombras massivas se tecem atrás dessas interpretações: atrás de Nolte, a sombra de 

Heidegger, do qual foi discípulo, e o qual acolheu Hitler como uma expressão “autêntica” do 

Dasein alemão: atrás de Hobsbawm, a sombra de Hegel que justificou o terror jacobino em 

sua Fenomenologia do espírito. Ou talvez mais precisamente, a sombra de Alexandre Kojève 

que, como Hegel vendo Napoleão em Jena, acreditava perceber em Stálin o “espírito do 
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mundo”.7 O historiador inglês pertence a uma geração que atravessou o nazismo, a Guerra 

Civil Espanhola e a Resistência. É certo que, a história do comunismo não se reduz ao 

afrontamento titânico com o III Reich. Para sua única existência, a URSS deu uma impulsão 

extraordinária ao levantamento dos povos colonizados contra o imperialismo. No mundo 

ocidental, a dispensa do seu caráter de “contra-sociedade”, igreja e caserna de uma só vez, 

certos partidos comunistas souberam dar uma representação política e um sentimento de 

dignidade social às classes laboriosas. Esses dois aspectos, entretanto, não são colocados em 

evidência por Hobsbawm que, dentre as numerosas faces do comunismo, no curso do século 

XX, escolheu legitimar o pior, o mais opressor e coercitivo, que foi o estalinismo. Nascido no 

coração da guerra civil europeia, seu comunismo não foi jamais libertário. No fundo, 

Hobsbawm foi sempre um homem da ordem, uma espécie de “comunista conservador” 

(JUDT, 2008, p. 116-128). 

  

Longa duração  

Em sua autobiografia, Hobsbawm reconhecia a influência exercida sobre ele pela 

Escola dos Annales. Ele lembra o impacto de O Mediterrâneo de Braudel sobre os jovens 

historiadores britânicos dos anos 1950 e depois, tomando emprestada a fórmula de Carlo 

Ginzburg, ele constata a passagem da historiografia, após 1968, do telescópio ao 

microscópio: um deslocamento da análise das estruturas socioeconômicas ao estudo das 

mentalidades e das culturas (HOBSBAWM, 2002, p. 294). No A era dos extremos, o século 

XX foi observado pelo telescópio. Hobsbawm adota uma abordagem braudeliana na qual a 

“longa duração” engole o acontecimento. Os momentos maiores de um século cataclísmico 

passaram em revista como as peças de um conjunto, raramente apreendidos em suas 

singularidades. Trata-se, entretanto, de uma época marcada por rupturas súbitas e 

imprevistas, por grandes reviravoltas irredutíveis às suas “causas”, por bifurcações que não 

se inscreviam logicamente nas tendências da longa duração. Podemos lhes atribuir um lugar 

na sequência reconstituída a posteriori, mas não lhes apresentar como etapas necessárias de 

um processo. Muitos críticos sublinharam o silêncio de Hobsbawm sobre Auschwitz e a 

Kolyma, dois nomes que não figuram no índice de seu livro. Os campos de concentração e de 

extermínio desaparecem em seu texto. No século da violência, as vítimas são reduzidas a 

quantidades abstratas. A observação de Hobsbawm sobre o sujeito da Shoah – “eu não 

penso que esses horrores possam encontrar uma expressão verbal à altura”8 – é sem dúvida 

verdade, a despeito de Paul Celan e Primo Levi, e é por certo, psicologicamente 

compreensível, mas não poderiam ter lugar de explicação. No mais, ela é sem dúvida 

dividida por historiadores que como, Saul Friedländer, que dedicou sua vida ao estudo do 

extermínio dos judeus da Europa tentando encontrar palavras sobre um “evento” que 

quebrou o século, introduziu o conceito de genocídio em nosso léxico e modificou nosso olhar 

                                                           

7 Esta leitura de Hegel é explícita num historiador de pensamento político onde a interpretação 
do estalinismo é muito próxima desta de Hobsbawm (LOSURDO, 2008, p. 12, 113-123). Sobre Hegel e 
Stalin ver Kojeve (1983, p. 217-280). 

8 O silêncio de Hobsbawm sobre Auschwitz e Kolyma é sublinhado por Pomian (1974) e Mayer 
(1983). 
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sobre a violência. Se, em revanche, essa observação tivesse sido erigida em pressuposto 

metodológico, ele voltaria a dar suporte a uma forma de misticismo obscurantista – o 

Holocausto como entidade metafísica por definição indizível e inexplicável – o que seria 

muito surpreendente sob a pluma de um grande historiador que se diz herdeiro das Luzes. 

Uma indiferença pelo acontecimento como essa não concerne somente aos campos 

nazistas e ao Gulag, mas também a outros momentos chaves do século XX. Por exemplo, a 

tomada do poder por Hitler na Alemanha, em janeiro de 1933, é simplesmente inscrita por 

Hobsbawm em uma tendência geral do desenvolvimento do fascismo na Europa, não 

analisada como uma crise específica na qual o resultado não era inevitável. À guisa de 

contraponto se pode evocar a leitura que faz Ian Kershaw - um dos melhores especialistas 

da história do nazismo. Ele constatou quanto a tomada do poder pelos nazistas foi resultado 

de um “erro de cálculo” das elites alemãs. Poder-se-ia dizer o mesmo sobre Maio de 68, 

evento em relação ao qual a apreciação de Hobsbawm parece fortemente condicionada por 

elementos de ordem autobiográfica (ele escreve em suas memórias preferir o jazz ao rock e 

jamais ter usado jeans) (HOBSBAWM, 2002, p. 252, 262). Hobsbawm apoia assim, de modo 

bastante expeditivo, a visão do “conservador esclarecido” que foi Raymond Aron, segundo o 

qual Maio de 68 não foi, em todo caso, mais que um “psicodrama”. As barricadas do Quartier 

Latin, a greve geral a mais extensa desde 1936 e a fuga para Baden-Baden do general de 

Gaulle foram uma peça de “teatro de rua” (HOBSBAWM, 2002, p. 249 e 2003, p. 580). 

A adoção dessa abordagem da “longa duração” apagando a singularidade dos 

eventos não é uma inovação do último Hobsbawm, pois ela já estava presente nos volumes 

anteriores de sua tetralogia. Em A era dos extremos, todavia, a longa duração não se 

inscreve mais em uma visão teleológica da história. Hobsbawm instaurou com Marx uma 

denúncia crítica e aberta, não dogmática. Ele rejeitou durante todo tempo a visão de uma 

sucessão hierárquica e inevitável dos estados históricos da civilização, típica de um 

marxismo que ele qualifica de “vulgar”. Há algumas décadas, contudo, ele pensava que a 

história tinha uma direção e que ela ia em direção ao socialismo identificado com “a 

emancipação crescente do homem em relação à natureza e a sua capacidade crescente de a 

dominar” (HOBSBAWM, 1969, p. 152-153). Em A era dos extremos, essa certeza 

desapareceu: o futuro nos é desconhecido. As últimas palavras deste livro – um futuro de 

“trevas” – parecem fazer eco ao diagnóstico de Max Weber que, em 1919, anunciava “uma 

noite polar, de uma escuridão e de uma dureza glacial” (WEBER, 2003, p. 205). Hobsbawm 

definiu o fracasso do socialismo real: “Se a humanidade deve ter uma ideia do futuro, essa 

não poderia ser prolongando-se o passado ou presente” (HOBSBAWM, 2003, p. 749). Nós 

não podemos excluir que novas catástrofes se desenham no futuro; elas são mesmo 

prováveis sem uma mudança de nosso modelo de civilização. Porém, as tentativas de mudar 

o mundo, feitas no passado, fracassaram. É necessário mudar de rota e nós não temos uma 

bússola. A inquietude de Hobsbawm é a mesma de nosso tempo.  
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