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Resumo  

 
 

 A dissertação aborda a difusão da literatura marxista no Brasil na década de 1940 no período 

de reorganização e legalidade do PCB (Partido Comunista Brasileiro), que tem início com a II 

Conferência Nacional do partido em agosto de 1943 (Conferência da Mantiqueira) e vai até a 

cassação dos parlamentares comunistas pelo governo Dutra em janeiro de 1948. Trata-te de 

entender essa difusão pela atuação do editor José Calvino Filho e da Editorial Calvino Limitada, 

ligada ao PCB. Para isso, são analisados os catálogos dessa editora, os anúncios da mesma, artigos 

do editor presentes nos periódicos da época, além dos livros editados por ele. Por essa análise 

pretende-se compreender o papel das edições do partido na sua reorganização e na conformação do 

movimento comunista brasileiro no período, levando em conta as obras de caráter marxista 

publicados por Calvino Filho nesses anos, a sua natureza (doutrinária, política, de organização 

partidária, literatura operária, análises sobre a Rússia socialista, memórias, etc.), o nível de 

produção da editora através do número de publicações, e a relação entre o tipo de obras publicadas e 

a linha política adotada pelo partido nesse momento. 

 

 

Abstract 

 

 The thesis addresses the diffusion of the Marxist literature in Brazil during the 1940’s in the 

period of reorganisation and and legitimacy of the PCB (Communist Brazilian Party), which begins 

with the Second National Conference of the party in August 1943 (Mantiqueira Conference) and 

goes on until de repeal of the communist parliamentarians by the Dutra government in January 

1948. It regards understanding this diffusion through the performance of the editor José Calvino 

Filho and the Editorial Calvino Limitada, connected to PCB. For that, the catalogues of the 

aforementioned publishing company and its advertising have been analysed, as well as articles by 

the editor printed in the newspapers of the time, and the books edited by him. Through this analysis 

it is intended to comprehend the role of the party’s editions in its reorganisation and in the 

conformation of the Brazilian communist movement of the time, taking into account the works of 

Marxist features published by Calvino Filho in these years, their nature (doctrinaire, political, of 

party organisation, working literature, analysis over socialist Russia, memories, etc), the level of 

production of the publishing company through the number of publications, and the relationship 

between the type of published works and the political line adopted by the party in this moment. 
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“O livro, recinto sagrado do pensamento, é a arma mais eficiente que o gênio humano criou para destruir a 

mentira que germina e cresce em todas as latitudes, em todas as épocas, semeada e amparada pelos 

exploradores da humanidade de todos os tempos. Seu poder é incomensurável e destrói tudo quanto a 

limitada imaginação humana acredita ser imortal.” 

José Calvino Filho 
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1. Introdução: 

 

Referente à estrutura do texto, o eixo articulador do presente trabalho é a retomada da trajetória 

editorial seguida do PCB no seu período de legalidade nos anos 1940, através da Editorial Calvino 

Limitada. Partindo dessa análise, pretendemos elucidar como se deu a difusão do marxismo no 

Brasil, o papel do PCB nesse processo e como a literatura marxista foi editada nesse momento, 

quais obras e autores e qual o alcance dessas edições, seja na formação da militância comunista seja 

para um público mais amplo. Ou seja, a intenção é elucidar a importância do livro político dentro da 

cultura comunista no Brasil, em um período tão prolífico para o PCB no campo político quanto no 

editorial. 

 

No primeiro capítulo analisaremos a trajetória intelectual, política e editorial do dono da editora, 

José Calvino Filho. Serão abordados nesse capítulo o seu trabalho enquanto editor dos anos 1930 

aos anos 1950, os debates nos quais ele se envolveu na defesa de seus livros no jornal Diário da 

Noite, seus artigos sobre a questão dos livros e do marxismo no Brasil e o seu alinhamento com o 

PCB através de seus textos na imprensa partidária. Será analisada também a frequente presença do 

editor em diversos círculos intelectuais da época, demonstrando a sua importância nesse meio. 

 

No segundo capítulo, o foco será o trabalho gráfico da Editorial Calvino Limitada nos anos 

1940, com a análise das capas dos livros editados, ressaltando as particularidades do traço de cada 

artista envolvido na sua confecção. Pretendemos demonstrar como o design gráfico das obras 

dialoga com o seu conteúdo, tendo uma função tanto comercial, ao chamar a atenção do público 

para os livros, quanto política, ilustrando o conteúdo engajado das edições publicadas. 

 

No terceiro capítulo, analisaremos a linha editorial da Calvino e sua relação com a linha política 

do PCB vigente no período da legalidade dos anos 1940. Serão analisados textos do próprio editor 

Calvino Filho sobre o assunto, os paratextos dos livros, e por fim, os textos daqueles livros de maior 

repercussão, comercial e politica, do catálogo da editora, pertencentes a coleção ―A Verdade sobre a 

Rússia‖. Por fim, o encerramento com as conclusões finais da pesquisa, com balanços e conclusões. 

 

1.1 Os comunistas e os livros: 

 

A questão editorial sempre foi cara aos comunistas, sendo parte fundamental da estratégia de 

agitação (formação de quadros) e propaganda (mecanismos de comunicação), conhecida como 

agitprop. A cultura comunista, de modo análogo a tradição da Revolução Francesa que enxergava o 

livro como uma força transformadora, passa a realizar de fato a sua vocação internacionalista após a 
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Revolução de Outubro de 1917
1
, com a produção de livros se destacando nesse processo. A URSS 

foi a base da maior expansão do marxismo na história, ao criar uma estrutura editorial sem 

precedentes na história do livro contemporâneo e publicar em diversas línguas, procurando expandir 

o seu alcance pelo mundo.
2
 

 

Para Lenin, não havia separação entre os diversos trabalhos que competiam à militância do 

partido: trabalho teórico, de propaganda, de organização e de agitação. A agitação, ao ligar a teoria à 

prática, deveria organizar as massas em torno das palavras de ordem bolcheviques. Entre 1905 e 

1907, o partido russo, por indicação do próprio Lênin, cria seus primeiros periódicos e organizações 

para a venda de livros, sendo muitas dessas obras trabalho do próprio líder bolchevique.
3
 Já nos 

anos de 1890-1900, no momento inicial da consolidação do movimento operário russo, Lênin 

compreendia ser essencial para o operariado a divulgação das ideias de Marx e Engels. Segundo o 

autor: 

 

Os social-democratas russos veem como sua tarefa, antes de tudo, "propagar" a doutrina do socialismo científico, 

difundir entre os operários conceitos justos sobre a ordem social e econômica contemporânea, sobre suas bases e 

seu desenvolvimento, sobre as diversas "classes" da sociedade russa, sobre suas relações, sobre a luta dessas 

classes entre si, sobre o papel da classe operária nesta luta, sobre sua atitude para com as classes que degeneram e 

as que se desenvolvem, para com o passado e o futuro do capitalismo, sobre a tarefa histórica da social-

democracia internacional e da classe operária russa.
4
 

 

Pouco tempo após a Revolução de Outubro de 1917, a concepção da agitprop por parte dos 

bolcheviques se modifica, sendo que agora não basta apenas divulgar a doutrina marxista, o foco 

após o triunfo revolucionário deve ser tornar o comunismo construído concretamente na Rússia 

conhecido pelos trabalhadores do mundo todo
5
. A partir de então, surgem em Moscou as primeiras 

brochuras em francês, língua mais falada no mundo na época, intituladas Édition du Groupe 

Communiste Français, Notes sur la révolution bolchevique (octubre 1917-juillet 1918) e d´Une 

nouvelle lettre. Em Genebra, temos igualmente uma série editada pela Unions Ouvrières intitulada 

Éditions Françaises Concernant la Russie des Soviets, todas com o intuito de divulgar o caráter e os 

ideais da Revolução para o Ocidente. Em 1919, com a fundação da Terceira Internacional, a 

                                                 
1 

Marisa Midori Deaecto, ―A Batalha do Livro‖. In: Marisa Midori Deaecto, Jean-Yves Mollier (orgs.), Edição e 

Revolução: Leituras Comunistas no Brasil e na França, Ateliê Editorial/Editora UFMG, 2013, p. 14. 
2 
Marisa Midori Deaecto, op. cit. p. 15. 

3
 A. Pankratova, ―Lênin Como Propagandista‖, Problemas, Revista Mensal de Cultura Política nº 26, Maio de 1950, 

Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/26/lenin.htm. Acesso em: 10 mar. 2015. 
4 
A. Pankratova, op. cit. p. 2. 

5 
A. Pankratova, idem. p. 2. 

http://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/26/lenin.htm
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produção de livros com o intuito de quebrar o bloqueio de informações sobre o caráter da 

Revolução é sistematizada.  

 

Em Petrogrado, surge a Éditions de l’Internacionale Communiste, que divulga, além dos livros 

de Lênin, Trotski, Zinoviev e outros líderes soviéticos, as resoluções do Primeiro e Segundo 

Congressos da Internacional Comunista. No mesmo ano, surge L´Internacionale Communiste, 

Organe Officiel du Comité Executif de l´Internacionale Comunniste, publicada simultaneamente em 

russo, francês, alemão e inglês, procurando potencializar o alcance das publicações para um maior 

número de países e de leitores.
6
 Dessa maneira, fica claro como os revolucionários russos 

acreditavam na irradiação da Revolução através da mídia impressa, tornando a organização de suas 

publicações prioridade no momento de consolidação da via revolucionária para a tomada do poder 

pela classe operária, e de Moscou como o centro organizador dessa ação. 

 

No Brasil, os livros marxistas só passam a circular de fato após a Revolução de Outubro, 

seguindo a lógica de difusão de livros pela Internacional Comunista apontada anteriormente. Nesse 

primeiro momento, além dos livros publicados em francês pela IC, o país tem outro polo de 

influência que é o Partido Comunista Argentino, que, desde 1918, passa a editar a literatura 

marxista em espanhol. Mas a difusão no Brasil só irá se sistematizar a partir de 1922, com a 

fundação do PCB.
7
 O movimento comunista, que vinha se fortalecendo no país desde a Revolução 

de Outubro de 1917, passa a se concentrar em uma mesma organização, em um partido de caráter 

revolucionário. Segundo João Quartim de Moraes, foi uma característica peculiar do Brasil o fato de 

aqui o comunismo ter precedido o marxismo como corrente política, sendo que este apenas entrou 

na luta política através daquele, após a consolidação do PCB.
8 

 

 

No momento de fundação do partido, as fontes marxistas existentes no Brasil eram variadas, 

baseando-se em literatura vinda da Rússia ou da França, dessa forma as publicações marxistas 

brasileiras dos anos 1920 continuaram intrinsecamente ligadas ao movimento editorial francês, 

responsável pela formação de uma geração inteira de comunistas nos países de língua latina.
9
 Nesse 

momento, Argentina e Espanha também têm influência sobre o movimento comunista brasileiro no 

que concerne ao campo editorial, ainda que menor se comparados à França. Nesses primeiros anos 

                                                 
6
 Edgard Carone, ―O Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964‖, In: Lincoln Secco, Marisa Midori Deaecto (orgs.), 

Leituras Marxistas e Outros Estudos, São Paulo, Xamã, 2004. p. 36. 
7
 Edgard Carone, op. cit, p. 39. 

8
 João Quartim de Moraes, ―A Influência do Leninismo de Stálin no Comunismo Brasileiro‖, In: João Quartim de 

Moraes, Daniel Aarão Reis (orgs.), História do Marxismo no Brasil, volume 1, Editora Unicamp, Campinas, 2007, p. 

134. 
9
 Edgard Carone, O Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964, p. 45. 
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de existência, de 1922 a 1930, o PCB teve escassas publicações, devido a debilidades financeiras e 

de caráter organizacional, não mantendo, nem mesmo, uma editora própria. Muitas vezes o esforço 

de distribuir livros para a militância, nesse período, foi de caráter pessoal, do próprio secretário-

geral do partido, Astrojildo Pereira.
10

  

 

Nos anos 1930, a situação muda. Há uma radicalização da esquerda mundial devido à crise de 

1929 e, no caso específico do Brasil, uma reação à Revolução de 1930. Esse desenvolvimento é 

interrompido devido à repressão ao PCB após a rebelião comunista de 1935 e a instauração, em 

1937, do Estado Novo, fazendo com que a literatura marxista editada no Brasil praticamente 

desaparecesse.
11

 As edições de livros marxistas no Brasil só serão retomadas novamente nos anos 

1940, mais especificamente em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, com a aliança antifascista 

e o esforço de guerra da URSS. Nesse contexto, as editoras passam a reeditar muitas das obras 

lançadas nos anos 1930. Em 1945, com o fim da guerra e do Estado Novo, o PCB retorna à 

legalidade e passa por um processo de reorganização de suas atividades, adotando a linha política de 

―coexistência pacífica‖
12

 ditada por Moscou no pós-Segunda Guerra, passando finalmente a 

organizar também as suas próprias editoras.  

 

Apresentando agora as obras que já trataram sobre o tema das edições comunistas no Brasil, 

vale ressaltar que a obra pioneira sobre a difusão do marxismo no país foi a do historiador Edgard 

Carone, autor de vasta produção sobre a República e o movimento operário brasileiro, intitulada O 

Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964
13

, lançada nos anos 1980. O autor ainda tem outros 

estudos sobre o tema, publicados na mesma época, como ―A Trajetória do Manifesto Comunista no 

Brasil‖
14

 e ―Literatura e Público‖
15

, trabalho no qual analisa a relação entre a difusão das obras 

marxistas e o perfil do público leitor dessas obras no país. Todos são voltados à análise do 

                                                 
10 

Edgard Carone, op. cit, pp. 62.  
11

 Edgard Carone, idem, p. 67. 
12

 Como afirma Edgard Carone em seu livro O PCB (1943-1964), Editora Difel, São Paulo, 1982: ―O súbito 

arrebatamento do movimento provoca reação das classes dirigentes que, neste momento pós-guerra, ficam impedidas de 

negar o papel do PCB e o esforço da URSS no conflito europeu. A época de intolerância e incompreensão parecia 

distante e tudo levava a crer que dentro do atual sistema democrático brasileiro houvesse lugar para a participação da 

esquerda comunista. Ainda mais, o esforço da CNOP e, a partir de 1945, a própria posição oficial do partido 

demonstrou que sempre realçaram o papel da burguesia nacional, mostrando que o país deveria desenvolver-se sem 

grandes convulsões. Esta política, denominada de Coexistência Pacífica, marca a posição do partido desde 1943, 

momento em que, no plano internacional, Stalin dissolve a III Internacional, gesto de boa vontade com os seus aliados 

de guerra.‖. p. 5. 
13 

Edgard Carone, O Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964, Editora Dois Pontos, Rio de Janeiro, 1986. 
14

 Edgard Carone, ―A Trajetória do Manifesto Comunista no Brasil‖, In: Edgard Carone, Da Direita à Esquerda, Editora 

Oficina de Livros, Belo Horizonte, 1991, pp. 93-99. 
15 

Edgard Carone, ‖Literatura e Público‖, In: Edgard Carone, Da Direita à Esquerda, Belo Horizonte, 1991, pp. 37-61. 
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movimento comunista no Brasil a partir dos livros. Outra obra crucial para a nossa pesquisa é 

Edição e Revolução – Leituras Comunistas no Brasil e na França
16

, organizado por Marisa Midori 

Deaecto e Jean-Yves Mollier, que trata do movimento comunista no Brasil e na França através de 

seus respectivos movimentos editoriais. Esses trabalhos, no que concerne tanto a sua forma quanto 

ao seu conteúdo, serão referência básica para a pesquisa aqui proposta. 

 

Considerando o enfoque que se pretende nessa pesquisa, vale citar três artigos sobre a atuação 

das editoras do PCB com os quais pretendemos dialogar de forma mais direta, sendo eles: A 

Editorial Vitória e a Divulgação das Ideias Comunistas no Brasil (1944-1964)
17,

 de Flamarión 

Maués, no qual o autor realiza um estudo sobre a atuação da editora e um levantamento de suas 

publicações em seus 20 anos de existência, e O Diabo nas Bibliotecas Comunistas: Repressão e 

Censura no Brasil dos Anos 1930
18

 e também A Verdadeira Pátria dos Trabalhadores: A URSS e as 

Edições Comunistas
19 

de Rodrigo Patto Sá Motta, no qual o historiador tece uma análise sobre a 

atuação dos comunistas brasileiros no campo editorial, focando sua análise na atuação das Editoras 

Vitória e Calvino. 

 

Outras obras importantes para o embasamento da pesquisa são Partido Comunista, Cultura e 

Política Cultural
20

, tese de doutorado do sociólogo Antônio Albino Canelas Rubim e Comunistas 

Brasileiros: Cultura política e produção cultural
21

, livro organizado por Marcos Napolitano, 

Rodrigo Czaika e Rodrigo Patto Sá Motta. Ambos têm como enfoque as políticas culturais do PCB, 

suas estratégias e frentes de ação (periódicos, livros, artes plásticas, cinema, música), abarcando o 

período de fundação do partido até os anos de 1980. Esses trabalhos elucidam as ações político-

culturais dos comunistas brasileiros das quais a questão editorial é parte importante, contribuindo 

dessa maneira com a análise pretendida nesse trabalho. 

 

O objetivo central da pesquisa é compreender o papel das edições do partido, com foco na 

                                                 
16

 Marisa Midori Deaecto, Jean-Yves Mollier (orgs.), Edição e Revolução: Leituras Comunistas no Brasil e na França, 

Cotia/SP, Ateliê Editorial, Belo Horizonte/MG, Editora UFMG, 2013. 
17 

Flamarión Maués, ―A Editorial Vitória e a Divulgação das Ideias Comunistas no Brasil (1944-1964)‖, In: Marisa 

Midori Deaecto, Jean-Yves Mollier (orgs.), Edição e Revolução: Leituras Comunistas no Brasil e na França, Cotia/SP, 

Ateliê Editorial, Belo Horizonte/MG: Editora UFMG, 2013, pp. 121-152. 
18 

Rodrigo Patto Sá Motta, ―O Diabo nas Bibliotecas Comunistas: Repressão e Censura no Brasil dos Anos 1930‖, In: 

Eliana de Freitas Dutra, Jean-Yves Mollier (orgs.), Política, Nação e Edição: O Lugar dos Impressos na Construção da 

Vida Política (Brasil, Europa e Américas nos séculos XVIII-XX.), São Paulo, Annablume, 2006, pp. 135-152. 
19

 Rodrigo Patto Sá Motta, ―A Verdadeira Pátria dos Trabalhadores: A URSS e as Edições Comunistas‖, In: Márcia 

Abreu, Nelson Schapochnik (orgs.), Cultura Letrada no Brasil: Objetos e Práticas, Campinas, Mercado de Letras, 

Fapesp, ALB, 2005, pp. 343-365.  
20

 Antônio Canellas Rubim, Partido Comunista, Cultura e Política Cultural, Tese de doutorado, FFLCH/USP, 1986. 
21 

Marcos Napolitano, Rodrigo Patto Sá Motta, Rodrigo Czajka (orgs.), Comunistas Brasileiros – Cultura Política e 

Produção Cultural, São Paulo, Editora Humanitas, 2013. 
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Editorial Calvino, no período de reorganização e legalidade deste entre 1943 e 1948. Analisaremos 

os catálogos da editora, seus anúncios em periódicos, os paratextos das edições, o tratamento 

gráfico dado a cada uma delas, e por fim, os textos dos principais livros editados por Calvino Filho 

nesse período. Com isso pretende-se entender a natureza dos livros, a relação da linha editorial 

dessas editoras com a linha política levada a cabo pelo PCB, os debates políticos internos e externos 

feitos pelo partido nesse período e o papel desempenhado por esses livros entre a militância. 

 

 Adotamos aqui para a análise das obras o conceito de literatura marxista, definição dada por 

Edgard Carone em sua obra O Marxismo no Brasil (1922-1964)
22

, ou seja, englobamos na análise 

toda a produção de livros dos teóricos do marxismo (Marx, Engels, Lênin, Plekhanov, Rosa 

Luxemburgo, etc.), dos marxólogos, das Internacionais e do marxismo-leninismo. Nesse sentido são 

considerados livros de literatura marxista aqueles voltados para a teoria (doutrina, organização e 

ação prática do movimento operário, análises sobre a Rússia, descrição das correntes socialistas, 

depoimentos de indivíduos que participaram desses acontecimentos, memórias, etc), os de literatura 

proletária e, por fim, os de assuntos vários que tenham alguma relação com o movimento operário e 

o marxismo no período estudado. 

 

Em um primeiro momento, faremos um levantamento quantitativo das obras publicadas pela 

Editorial Calvino, o que permitirá analisar o seu peso no mercado editorial brasileiro, com base nos 

dados existentes sobre esse mercado na bibliografia consultada.
23

 Em seguida, partiremos para uma 

análise qualitativa desses livros, analisando a sua natureza dentro da literatura marxista, conceito 

que já definimos anteriormente, através da análise gráfica, de paratextos e textos. Entre obras de 

caráter doutrinário, político, de organização partidária, literatura operária, análises sobre a Rússia 

socialista e memórias, qual dessas vertentes predominou no período de reorganização e legalidade 

do partido entre 1943 e 1948? Até que ponto essa linha editorial era definida pela linha política do 

PCB de ―coexistência pacífica‖
24

 e ao trabalho de reorganização pelo qual passava o partido nesse 

momento? 

 

Portanto, o que se pretende na pesquisa aqui proposta é analisar o movimento comunista 

brasileiro através da ótica da História do Livro e da Edição. Buscamos compreender a dinâmica da 

                                                 
22 

Edgard Carone, ―O Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964‖, In: Lincoln Secco, Marisa Midori Deaecto (orgs.), 

Leituras marxistas e outros estudos, São Paulo, Xamã, 2004, p. 71. 
23 

Sérgio Micelli afirma em seu livro Intelectuais e a Classe Dirigente no Brasil (1920-1945) que a Editorial Calvino 
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60 títulos ao ano, mas ele não analisa de forma mais detalhada o peso de cada editora nessa porcentagem e nem o tipo 

de obras publicadas por cada uma. op. cit, p. 82. 
24 

Edgard Carone, O PCB (1943 – 1964). p. 5. 
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produção e da difusão da literatura marxista no Brasil através das edições do PCB, com enfoque no 

período de legalidade do partido nos anos 40. Procuramos entender dessa forma a atuação da 

Editorial Calvino Limitada nesse momento, além de buscar uma melhor compreensão sobre a 

relação da linha editorial levada a cabo por ela e a linha política desenvolvida pelo partido nesse 

período. 

 

Enfim, pretendemos com esse estudo aproveitar ao máximo as potencialidades das fontes aqui 

citadas, procurando contribuir e elucidar o debate sobre esse período de legalidade pelo qual passou 

o PCB. Vale lembrar que nesse momento o partido alcançou o seu auge em termos de força política, 

elegendo uma considerável bancada de deputados e seu secretário-geral Luís Carlos Prestes como 

senador nas eleições de 1946 e obtendo mais de 200 mil filiados, tornando-se pela primeira vez um 

partido de massas.
25

 

 

É de suma importância apresentar também o material que será trabalhado durante a pesquisa 

aqui proposta. O escopo documental é composto primordialmente pelos catálogos e livros da 

Editorial Calvino, ao que se somam os artigos e debates do editor Calvino Filho e os anúncios feitos 

pela editora nos jornais Tribuna Popular, Hoje, Diário da Noite e Jornal de São Paulo e nas 

revistas Divulgação Marxista e Leitura. Primeiramente, através desses catálogos e dos anúncios 

(que muitas vezes eram os próprios catálogos publicados nas páginas dos jornais e dos livros) 

podemos desenvolver uma análise em duas frentes, partindo primeiro de um levantamento de tudo o 

que foi publicado ou anunciado no período, logo depois, analisando as diferenças referentes à 

natureza das obras publicadas, além da estrutura dos livros (design gráfico, paratextos e textos).  

 

Por fim, cruzando as informações retiradas dessa análise com a trajetória política do PCB e do 

movimento comunista brasileiro e mundial nos anos 1940, procuramos compreender como essas 

duas frentes, editorial e política, se relacionam. Essas informações sobre a trajetória do partido 

serão obtidas das fontes bibliográficas e também através da análise das biografias e autobiografias
26

 

de militantes do partido. Dessa maneira, a pesquisa pretende compreender até que ponto a linha 

política adotada pelo PCB nesse período influenciou também a linha editorial da Calvino. 

 

Em uma pesquisa prévia foram encontrados no CEDEM (Centro de Documentação e Memória 

da Unesp) três catálogos da Editorial Calvino nas revistas Divulgação Marxista e Leitura e quatro 

                                                 
25

 Edgard Carone, O PCB (1943 – 1964), p. 5. 
26

 Vavy Pacheco Borges, ―Grandezas e misérias da biografia‖, In: Carla Bassanezi Pinsky, Fontes Históricas, São Paulo, 

Editora Contexto, 2010, pp. 203-233. 
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anúncios da Editorial Calvino no jornal Hoje. Encontramos também nos jornais Tribuna Popular, 

Diário da Noite e Jornal de São Paulo, presentes no acervo do arquivo Edgard Leuenroth da 

Unicamp, propagandas da Editorial Calvino em edições que abarcam os anos de 1945, 1946 e 1947. 

No total foram fotografados 23 anúncios da Editorial Calvino. Esses anúncios se apresentam de 

duas maneiras, ou na forma de anúncio de um livro específico, normalmente um lançamento da 

editora, ou na forma de catálogo contendo todos os livros da editora em um determinado ano. No 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) foram fotografados 4 recortes de jornais 

contendo reportagens e anúncios da Editorial Calvino.  

 

Sobre o uso de periódicos como fontes da pesquisa, vale ressaltar que o PCB, nos anos 1940, 

possuía uma extensa cadeia de jornais, sendo uma das maiores redes jornalísticas do país, se 

tornando um canal privilegiado para a Editorial Calvino falar diretamente com o seu público em 

potencial.
27

 Os jornais enquanto fontes serão utilizados levando em conta tanto a sua função de 

suporte para as propagandas da editora, quanto à questão do gênero textual. 

 

No Arquivo Nacional (RJ) foram encontrados dois telegramas de José Calvino Filho 

endereçados para o Gabinete Geral da Presidência, tendo o presidente Vargas como destinatário. 

Todos os livros da Editorial Calvino analisados nesse trabalho foram encontrados no arquivo 

Edgard Leuenroth da Unicamp, na Biblioteca Edgard Carone no Museu Republicano da USP, em 

Itu, no Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro (AMORJ) da UFRJ, e na Biblioteca 

Florestan Fernandes da USP. 

 

Enfim, com essa apresentação do material procuramos demonstrar as potencialidades dos 

catálogos da editora, dos periódicos e dos livros para a pesquisa aqui proposta, demonstrando como 

essas fontes podem ser utilizadas no estudo sobre a Editorial Calvino e a sua relação com o PCB. 
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2. Capítulo 1: José Calvino Filho: Editor, intelectual e militante. 

 

2.1 – Anos 1930: A Calvino Filho Editor e o início da trajetória intelectual 

 

José Calvino Filho foi figura de destaque no cenário político brasileiro dos anos 1930 e 1940. 

Proprietário-fundador da Calvino Filho Editor (Editorial Calvino nos anos 1940), na qual também 

trabalhava editando os livros, e figura constante nos meios intelectuais da época, o médico carioca 

mostrou-se simpatizante da Revolução Russa e do comunismo desde o início do seu trabalho 

editorial. Formado na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil (atual Universidade 

Federal do Rio de Janeiro) em 1929, e com uma ―passagem brilhante‖ pelo Instituto Manguinhos 

(atual Instituto Oswaldo Cruz), segundo nota pelo seu aniversário publicada no jornal Diário da 

Noite em 1943, o doutor Calvino Filho foi muito além de sua formação profissional, tornando-se 

um editor militante na defesa de suas publicações de caráter marxista e um intelectual ativo nos 

debates políticos do período. Segundo o Diário da Noite: 

 

(...) Jornalista de combate, Calvino Filho é hoje uma figura de prestígio entre os editores de grandes livros no 

Brasil, graças ao tirocínio revelado nesse novo campo de sua atividade, testemunhado na simpatia pública pelas 

suas edições preparadas com esmero e habilidade.(...)
28 

 

A atuação de Calvino Filho como jornalista é marcante principalmente na imprensa carioca, 

com artigos de sua autoria aparecendo em destaque no Diário da Noite, e com menor intensidade na 

Tribuna Popular, o primeiro de propriedade de Assis Chateubriand, e o segundo, órgão de imprensa 

do PCB (Partido Comunista Brasileiro) no Rio de Janeiro. Vale lembrar que em ambos jornais 

também apareciam diversos anúncios dos livros publicados por Calvino. 

 

A Calvino Filho Editor começou a funcionar em 1929, mesmo ano em que o proprietário se 

formou no curso de Medicina, editando até 1932, segundo ele, em depoimento ao Tribunal de 

Segurança Nacional de Vargas: 

 

 ―Livros que tratassem dos problemas sociais, sem a preocupação com as ideologias defendidas (…) 

lançando a venda livros socialistas, fascistas, comunistas, parlamentaristas, etc.(...)‖ 

 

Ainda segundo o editor, após 1934, com a proibição da venda e circulação de livros comunistas 

pela Lei de Segurança Nacional, todos os livros dessa natureza publicados pela Calvino Filho Editor 
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foram recolhidos ao depósito desta, que passou a editar apenas livros de medicina, direito e 

didáticos.
29

 

 

O catálogo da editora nesse momento não tinha uma linha clara alinhada às ideias comunistas, 

sendo de fato a maior parte das edições formada por romances, livros de ciência e didáticos. Não se 

encontra nos catálogos desse período, porém, livros abertamente fascistas, aquele que mais se 

aproximaria de uma linha nesse sentido seria A Verdade Sobre Salazar de José Jobim, que ainda 

assim, pela forma como é apresentado no anúncio, procurava fazer um levantamento crítico sobre a 

trajetória do ditador português. Calvino também editou o livro De 1929 a 1934 de Getúlio Vargas, 

no qual o próprio analisa a Revolução de 1930 e o seu papel nos acontecimentos. Ainda assim, ao 

que tudo indica, o editor pode ter citado a publicação de livros dessa natureza em seu depoimento à 

polícia política para fortalecer o argumento de que sua editora tinha um caráter eclético e despistar 

quanto à literatura marxista.  

 

Apesar dessas características do catálogo, fica evidente a simpatia de Calvino Filho pelo 

comunismo. Além da publicação do ―best-seller‖ Rússia de Maurício de Medeiros, que chegou a 

incríveis seis edições (algo em torno de 7000 exemplares)
30

, foram publicadas obras de caráter 

claramente marxista, como As Bases Fundamentais do Marxismo e Anarquismo e Socialismo de 

Plekanov, A Mulher no Regime Proletário de Gastão Pereira da Silva, Meus Encontros com Lenin 

de Clara Zetkin, O Materialismo Histórico de L. A. Tekefikiss, Extremismo: doença infantil do 

comunismo de Lênin (com capa assinada por Di Cavalcanti), além de Os Fundamentos do 

Leninismo de Stalin, Lenine – sua vida e sua obra de D.S. Mirsky e Teoria da Revolução Proletária 

de Pokrovsky, que serão reeditados posteriormente nos anos 1940.  

 

Também foram publicados A Vida Sexual e o Amor na Rússia de J. Helman, Capitalismo e 

Comunismo, obra com textos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Bukharin e outros, Preparação 

Socialista do Brasil de Almachio Diniz, Um Engenheiro Brasileiro na Rússia, livro de cartas de 

Cláudio Edmundo, engenheiro brasileiro que participou da execução dos primeiros Planos 

Quinquenais na URSS e Caminho da Revolução Operária e Camponesa de Leôncio Basbaum, 

importante quadro do PCB, sob o pseudônimo de Augusto Machado. No final do prefácio do livro 

de Basbaum constam os seguintes parágrafos: 

 

                                                 
29
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O plano inicial da obra incluía uma última parte referente a ação do PCB diante dos acontecimentos da 

política nacional e internacional. Mas para não tornar o livro volumoso, resolvemos reunir os capítulos referentes 

àquele assunto em um livro à parte: ―O PCB em Ação‖ e que será publicado depois. 

Estou convencido de que tanto um como outro serão imensamente úteis ao proletariado, às classes oprimidas 

e exploradas do Brasil, à Revolução operária e camponesa, e ao PCB. 

 

Essa citação literal de Basbaum ao PCB e a Revolução operária são indícios de que Calvino 

Filho poderia manter já nesse período ligações com o partido, ainda que a sua linha editorial não 

seja alinhada às diretrizes deste como será nos anos 1940, o que será analisado posteriormente no 

capítulo 3. 

 

Ainda sobre os livros de caráter marxista editados por Calvino nesse período, é interessante 

observar os anúncios feitos sobre esses no jornal Diário da Noite. Ainda que na totalidade do 

catálogo essa literatura não seja predominante, essas edições ganharam destaque nos anúncios 

vinculados no jornal ao lado dos livros de caráter não-marxista. São enfatizados dois aspectos 

relacionados a essas edições: o crescimento na publicação de livros a respeito da Rússia soviética, 

que por sua vez viria suprir um crescente interesse do público brasileiro pelo assunto. No anúncio 

do livro Caminho da Revolução Operária e Camponesa de Leôncio Basbaum afirma-se que: 

 

A Rússia é o tema predileto dos escritores contemporâneos, voltados a realidade social do momento, o que 

significa dizer, aos fenômenos sociológicos. O mercado livresco acusa uma produção abundante, sucedem-se os 

livros, os trabalhos que fixam a ideologia marxista, que orienta hoje os discutidos destinos da Rússia. (…) 

Discorde-se ou não do ponto de vista do autor, o seu trabalho apresenta-se destinado a orientação dos que não 

estão bem senhor do problema proletário.
31 

 

Dessa forma, Calvino se insere em um nicho de mercado que crescia nesse momento, o dos 

livros relacionados ao marxismo e a construção do socialismo na URSS. Outras editoras que 

publicavam literatura marxista apareceram nesse momento, como a Editorial Pax, a Cultura 

Brasileira e a Unitas.
32

 Sendo assim, o tema Rússia soviética consta em um primeiro momento 

como algo que fazia parte daquele contexto geopolítico dos anos 1930, como um ―fenômeno 

sociológico‖, assim como diz o texto da sinopse do livro, passível de ser apresentado nas páginas de 

um jornal que nada tinha a ver com os comunistas, como é o caso do Diário da Noite. 

 

Isso muda de figura a partir de 1934, quando a editora de Calvino Filho sofre pela primeira vez 
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com a repressão do governo Vargas. São desse ano os últimos anúncios de livros da editora 

vinculados pelo Diário da Noite nessa década, sendo que esses só voltarão nos anos 1940, já no 

contexto da Segunda Guerra. É de agosto de 1935 a última aparição de um anúncio da editora nas 

páginas do jornal com a venda de livros de Medicina, Direito e Literatura, a prazo, com a 

possibilidade de pagamento em até 10 vezes. É provável que a Calvino tenha entrado em 

dificuldades financeiras após o governo Vargas fechar o cerco em cima da literatura marxista, 

precisando dessa forma encontrar um meio de liquidar o seu estoque. 

 

A editora continuou a enfrentar problemas com a repressão, que só aumentou com a onda 

anticomunista que se seguiu após a rebelião comunista de 1935.
33

 Outra ação policial contra 

Calvino Filho foi notícia no Diário da Noite de 15 de março de 1937. Segundo a nota, foram 

apreendidos 3 mil livros no depósito da empresa Draupt & Cia pertencentes a editora Calvino Filho, 

todos ―destinados a difusão de ideias vermelhas‖. A notícia informa que os livros foram editados em 

um período em que ainda ―era permitida a circulação de tais obras‖, que os livros foram removidos 

para o prédio da Polícia Central, e que duas pessoas acabaram presas nessa operação, ainda que os 

nomes das mesmas não tivessem sido revelados.  

 

É interessante perceber a mudança de tom do jornal quanto a literatura marxista, que até 1935 

era tratada com naturalidade e tinha seu espaço de divulgação, representando uma linha política 

como qualquer outra. Naquela conjuntura, inclusive, se indicava a leitura de tais livros para uma 

melhor compreensão do ―problema proletário‖. Em 1937, essa mesma literatura é tachada de 

―extremista de esquerda‖ pelo jornal, o que demonstra como o pensamento anticomunista havia se 

fortalecido em um período de dois anos, com a crescente repressão aos comunistas levada a cabo 

pelo governo Vargas. 

 

Ainda em 1937, antes mesmo do golpe que instaurou o Estado Novo, a Calvino Filho sofreu 

uma investigação por parte da polícia política. Em 27 de março de 1937, Filinto Müller solicitou a 

instauração de um inquérito contra a editora, através de um ofício enviado a Seção de Investigações 

da DESPS (Delegacia Especial de Segurança Política e Social), que deveria ser acompanhado por 

uma busca nos estoques da Calvino. A solicitação foi motivada por uma denúncia feita a chefatura 

de polícia do DF, na qual a editora era acusada de ter sob sua guarda grande quantidade de livros 

―subversivos‖ de caráter comunista, proibidos pelo Decreto nº 38, de 4 de abril de 1935. Dois dias 

depois uma diligência autuou a editora, apreendendo mais de 20 mil exemplares de 57 títulos 
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diferentes. Não foi feita a retirada dos exemplares, porém o depósito da editora passou a ser vigiado 

por turnos de grupos de policias, 24 horas por dia.
34

 

 

Vale ressaltar que no depósito da Calvino também foram apreendidos livros de outras editoras 

de caráter marxista, mais especificamente da Pax, da Alba, da Adersen e da Unitas, o que demonstra 

a importância da editora também como distribuidora desses livros. Segundo Ana Paula 

Palamartchuk, a procuradoria não conseguiu provar que Calvino tenha vendido ou publicado livros 

comunistas após o decreto da ―Lei Monstro‖. A defesa do editor argumentou que os livros 

apreendidos faziam parte da massa falida da editora que foi encerrada em 8 de novembro de 1934, e 

desde então a edição e o comércio dos livros passaram a ser feitos pela empresa Calvino & Mello 

Ltda. O processo acabou arquivado em 9 de março de 1938.
35

 

 

Desse período até o início dos anos 1940, Calvino Filho deixa de editar, sendo que a própria 

literatura marxista praticamente desaparece. Esse processo acompanha o desmonte do PCB por 

conta da feroz repressão da Polícia Política do Estado Novo, que faz com que o partido 

praticamente deixasse de existir.
36

 Calvino só reorganizará sua editora no início dos anos 1940, já 

na conjuntura da Segunda Guerra, levando o nome de Editorial Calvino Limitada, período em que a 

editora se alinha definitivamente ao PCB. 

 

José Calvino Filho apareceu bastante nas páginas do jornal Diário da Noite não apenas nos 

anúncios de seus livros, mas também na defesa dos mesmos, principalmente nos anos 1940. Além 

disso, escreveu artigos sobre a conjuntura social e política, exercendo o papel de intelectual e 

formador de opinião. Curiosamente, a sua primeira aparição nas páginas do jornal foi por conta de 

uma querela com o então secretário da educação do Rio de Janeiro, Anísio Teixeira. 

 

Segundo reportagem publicada em 19 de março de 1933, Calvino Filho acusava o então 

secretário de favorecer a Companhia Editora Nacional em uma disputa para a edição e venda das 

publicações do departamento de educação do Rio de Janeiro. Calvino teria perdido a disputa mesmo 

fazendo uma proposta melhor que a de seu concorrente, assumindo a responsabilidade de editar 

também o Boletim de Educação para os professores do município, da qual a outra editora foi 

dispensada ao ser escolhida vencedora. A reportagem fala ainda em ―favoritismo no ensino‖ e no 
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fato dessa não ser a primeira denúncia acerca de ―concessões e de camaradagens‖ relacionadas ao 

secretário. 

 

A polêmica continuará até pelo menos o início de 1934. Na edição de 17 de outubro de 1933, 

uma nota é publicada na seção ―Ineditoriais‖, com as seguintes palavras do próprio Calvino: 

 

O sr. Anísio S. Teixeira, diretor do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, é 

um administrador que PREVARICA no desempenho de suas funções. Faço essa denúncia reproduzida em 250 

jornais de todo Brasil, para que o sr. Anísio me processe e eu tenha a oportunidade de perante a justiça provar que 

o indivíduo Anísio S. Teixeira é um PREVARICADOR. 

(a) CALVINO FILHO, editor
37 

 

Um mês depois, na edição de 4 de novembro de 1933, Calvino continua seus ataques e seu 

clamor por justiça em uma carta publicada na mesma seção, intitulada A Prevaricação do Snr. 

Anísio S. Teixeira. Vale reproduzir o texto na íntegra: 

 

O tempo se passa e o Sr. Anísio S. Teixeira, diretor do Departamento de Educação, não se demite, não é 

demitido e nem me processa, e por esta última razão não tenho oportunidade de provar que o Sr. Anísio é um 

PREVARICADOR. 

Pedi ao Dr. Pedro Ernesto, por telegrama, que me concedesse uma audiência pois desejava provar-lhe a 

prevaricação do Sr. Anísio. S. Ex. até hoje não me atendeu. 

A comissão que julgou a concorrência anunciou que se reuniria para rever a sua decisão. Telegrafei-lhe, 

pondo-me a sua disposição para prestar esclarecimentos técnicos. Não me foi acusado o recebimento do 

telegrama. 

Sou um industrial perfeitamente idôneo, portanto, a minha denúncia pública contra um administrador não 

podia deixar de ser tomada em consideração. 

Que respeito pode merecer e que autoridade moral pode ter um educador que é acusado publicamente de 

PREVARICADOR por um cidadão idôneo, que não o confunde imediatamente e não o atira ao cárcere provando 

que é vítima de uma calúnia ou injúria infame? 

Em que país estamos nós? Há ou não há moralidade administrativa? Há ou não há pudor bastante, capaz de 

levar os nossos administradores a repelirem com dignidade as injúrias que contra eles possam ser assacadas? 

Continuarei clamando em pleno deserto? Será possível? 

Calvino Filho, editor 

Firma reconhecida
38

 

 

Após essa súplica de Calvino, que envolveu inclusive o então prefeito do Rio de Janeiro, Pedro 
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Ernesto, a resposta a sua questão final parece ter vindo na edição do jornal de 5 de janeiro de 1934. 

Uma pequena nota intitulada Fez uma publicação referente ao diretor de Educação da Prefeitura 

trazia a informação de que o editor havia sido denunciado na 4ª Vara Criminal por publicação 

ofensiva a Anísio Teixeira no jornal A Pátria em 15 de outubro de 1933. Enfim, Calvino Filho 

conseguiu o processo que queria. 

 

Não há informações de como se deu o desfecho dessa disputa entre o editor e Anísio Teixeira, 

porém, é possível deduzir a partir desse episódio que a editora de Calvino Filho tinha uma certa 

relevância no mercado, dado o seu posicionamento na disputa pelas publicações oficiais da 

secretária da educação do Rio de Janeiro, e o posterior espaço que o editor teve nos jornais para 

reclamar desse mesmo processo contra o secretário de educação. 

 

Calvino Filho é citado também na edição de 23 de agosto de 1933, em uma reportagem sobre o 

Congresso de Editores e Autores que ocorreu no Rio de Janeiro naquele ano. O editor fazia parte da 

Comissão Executiva, responsável pela organização do evento, ao lado de outros editores e autores. 

Essa comissão, além de Calvino Filho, contava com Humberto de Campos
39

, Herbert Moses
40

, 

Martins Capistrano
41

, Vasco Lima
42

, Jarbas de Carvalho
43

, José Maciel Filho
44

, Octalles 
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Marcondes
45

, Benjamin Lima
46

, Augusto Pinto Lima
47

, Osvaldo Orico
48

, entre outros. O Congresso 

era definido pelos organizadores como um espaço que procurava ―estabelecer o mais perfeito e 

harmônico entendimento entre as duas classes‖, em prol da divulgação dos livros brasileiros. Fica 

claro como a composição da comissão era ampla, contemplando desde um editor simpatizante do 

comunismo como Calvino, até intelectuais ligados ao governo Vargas. 

 

Ele aparece também na edição do dia 9 de dezembro de 1939 do Diário da Noite, através de um 

artigo intitulado Como Baratear a Vida? discutindo a conjuntura política do país. Isso mostra como 

a atuação de Calvino Filho muitas vezes foi além daquela de editor, participando como intelectual 

das discussões pertinentes a situação política e social do país através das páginas dos jornais. Nesse 

artigo ele discute as medidas tomadas pelo governo para salvaguardar os preços de alguns produtos 

essenciais, isso já no contexto da Segunda Guerra. É tomada uma posição de defesa dos 

comerciantes e apontadas falhas na política do Estado Novo. Segundo Calvino: 

 

O governo criou em boa hora a Comissão de Tabelamento. Esta pôs-se em campo e estabeleceu para logo os 

preços máximos porque deveriam ser vendidos o pão, a carne, o leite, as verduras, etc, etc. Nada mais justo e 
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razoável que o governo interviesse no mercado, afim de evitar que gananciosos explorassem o povo, a pretexto da 

guerra.. 

Todavia, está se passando um fato que talvez o governo federal ainda não tomou conhecimento. É com a Rede 

Mineira de Viação, essa importante estrada de ferro, por iniciativa própria, sem dúvida, apenas aumentou os seus 

fretes em 150%! Para fretes relativos a gêneros de primeira necessidade. 

A Rede Mineira de Viação, que por sua vez é também o grande fornecedor de carnes, frutas, pão, leite, 

verduras, etc., para esta capital, cobrava há poucos dias 12$000 por tonelada em cada percurso de 100 

quilômetros. Aumentou esses preços a partir de 1º do corrente mês, ―somente‖ para 30$000! Ou seja, um aumento 

de 150%! 

(…) Mas se o governo consente que a produção, manipulação, embalagem, transportes, etc., aumentem os 

preços, como pode exigir do comércio que mantenha os que antes desses aumentos marcava para as utilidades que 

vendia? 

Urge, pois, providências gerais, que alcancem todas as classes, para que uma ou poucas não sejam 

sacrificadas em benefício de outras, estabelecendo, dessarte, um desequilíbrio, que em última ratio, prejudicará 

enormemente a todos: produtores, intermediários e o público.
49

 

 

Dessa forma, Calvino defende a intervenção do Estado Novo na economia por conta da Guerra, 

mas critica o fato dessa intervenção atingir alguns grupos mais vulneráveis enquanto deixa livre 

grupos mais favorecidos. Assim, ele se coloca pela primeira vez diretamente no debate público 

como intelectual e formador de opinião, cumprindo essa função para além dos livros que publicava. 

 

2.2: Anos 1940: A Editorial Calvino Limitada, a defesa da literatura marxista e o auge como 

intelectual 

 

Nos anos 1940, já no contexto da aliança entre as democracias capitalistas e a URSS por conta 

da Guerra, e com a Editorial Calvino reorganizada, José Calvino Filho manterá suas incursões nos 

jornais, mas dessa vez alinhando o seu ofício de editor com a sua face de intelectual, comprando 

debates na defesa de suas publicações, principalmente aquelas referentes a realidade soviética. 

 

Em um primeiro momento, Calvino Filho escreve um artigo para a edição de 28 de setembro de 

1942 do Diário da Noite, acerca da Campanha do Livro. O texto se intitula O livro é a arma que o 

gênio humano criou para destruir a mentira. Existe um parágrafo de apresentação redigido pelo 

jornal sobre o autor antes do texto, exaltando a figura de Calvino. Diz o parágrafo: 

 

―Calvino Filho, que é médico, jornalista e livreiro, tem tido no país uma atuação excepcional, como um 
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dos mais talentosos divulgadores do pensamento humano, através de seus livros de combate ao nazi-

fascismo.‖  

 

Nesse trecho fica claro como Calvino, nesse momento, já era reconhecido como um editor 

engajado nos embates políticos do seu tempo, nesse caso na luta contra o nazifascismo. Não por 

acaso, esse tema será recorrente no decorrer do artigo. Vale destacar um longo trecho desse texto, já 

que nele Calvino Filho não só expõe suas ideias enquanto editor, mas também faz uma declaração 

política contra o regime nazifascista. Segundo ele: 

 

O livro, recinto sagrado do pensamento, é a arma mais eficiente que o gênio humano criou para destruir a 

mentira que germina e cresce em todas as latitudes, em todas as épocas, semeada e amparada pelos exploradores 

da humanidade de todos os tempos. Seu poder é incomensurável e destrói tudo quanto a limitada imaginação 

humana acredita ser imortal, indestrutível, ao mesmo tempo que cria o que julgamos impossível em dado 

momento da evolução humana. 

Deuses e tiranos, com suas criações, foram destruídos, reduzidos a nada, através dos séculos, por essa arma 

terrível, invencível, o livro quando está a serviço da Verdade. Em alguns instantes da vida dos povos circulam 

páginas impressas rabiscadas pelos que pretendem esconder a Verdade, na defesa de seus interesses subalternos ou 

de grupos organizados para explorarem a comunhão humana. Essas páginas mentirosas pouco vivem, pois para 

logo são relegadas ao esquecimento e a um fim inglório, valendo apenas como testemunho histórico e gritante da 

imperfeição e miséria moral de muitos homens ou épocas. 

O livro, repositório da Verdade, ou da tentativa honesta de perscrutá-la, esse é eterno, apesar de todas as 

chamas com que o queima a estultícia ridícula de potentados transitórios, que passam como relâmpagos pela face 

da terra, mas acreditam ingenuamente estar o mundo girando em torno deles e se esquecem que depois retornarão 

ao pó nivelador, pó humilde que se ri da vaidade tola desses que se julgam eternos e superiores aos vermes que os 

roerão deliciosamente. 

Somente por isso, os tiranos, despeitados e impotentes, procuram em vão impedir a circulação do livro, 

queimam-no, rasgam-no, num esforço inútil de anularem e destruírem o pensamento que encerram. 

Somos e seremos sempre democratas, seja qual for o regime vigorante no mundo. 

(…) Transformemos pois os livros em fonte de canhões e balas para que a Democracia esmague o 

nazifascismo de forma a não deixar dele nem o menor traço na face da terra. Os porvindouros decerto se 

horrorizarão ao estudá-lo, tal como nos sucede, quando procuramos conhecer as barbaridades da Idade Média, de 

tão triste memória, porém, farão justiça a Democracia de hoje, que tão bravamente há de destruí-lo, em breve. 

Como sempre, fortalecidos pelas nossas indescritíveis convicções democráticas, pleiteamos os postos de 

vanguarda na luta pela liberdade de pensamento, inclusive pela livre circulação do livro. Tudo quando se nos pedir 

nesse sentido, dentro das nossas possibilidades, daremos com o mais vivo entusiasmo e maior sinceridade.
50

 

 

                                                 
50

 Calvino Filho. ―O Livro é a Arma que o Gênio Humano Criou para Destruir a Mentira.‖. Diário da Noite, Rio de 

Janeiro, p.3, 28 set. 1942. 



24 

 

Calvino ainda cita durante o texto um trecho do livro Educando para a Morte de Gregor 

Ziemer, o qual ele havia editado, sobre um episódio de queima de livros em uma escola alemã. Vão 

para a fogueira um exemplar do Alcorão, um da Bíblia e livros de Shakespeare. Ele também cita um 

discurso de Roosevelt para a Sociedade dos Editores, no qual o presidente dos EUA enfatizava a 

liberdade que o livro encontrava nas democracias, muito diferente dos regimes nazifascistas, 

ressaltando que os livros seriam ―a luz‖ da civilização contra a barbárie nazista. 

 

É possível depreender algumas questões interessantes desse artigo. A primeira delas é o papel 

desempenhado pelo livro, segundo Calvino. Para ele o livro além de ser o ―recinto sagrado do 

pensamento‖, é também uma arma, termo que ele utiliza diversas vezes. Dessa forma, o seu papel é 

central no embate político e na luta em auxílio dos Aliados. No contexto da guerra, os livros são 

fundamentais para combater o nazifascismo, logo o ato de editá-los também se torna algo central. 

Colocando os livros em destaque nessa luta, Calvino também valoriza o papel do editor, como 

agente político direto da Guerra. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, o tratamento dispensado aos livros passa a ser fundamental 

na definição de caráter de um regime. Dessa forma, ele apresenta o nazifascismo como um regime 

de barbárie e obscurantismo que queimava livros, na tentativa de impedir a livre circulação do 

pensamento. Assim o livro, essa ―arma terrível e invencível‖ torna-se peça fundamental contra a 

tirania nazifascista, o que fica ainda mais claro pelo apelo do editor, quando pede para que os livros 

sejam transformados em ―canhões e balas‖ em nome da democracia.  

 

Enfim, esse artigo de Calvino Filho acaba sendo um grande manifesto contra o nazifascismo, 

em defesa da democracia e da livre circulação do pensamento através dos livros. Ao mesmo tempo, 

ele aproveita para citar um livro antifascista editado pela sua casa editorial, o que além de servir 

como propaganda para a editora também mostra o seu engajamento como editor na luta antifascista. 

 

Após esse artigo, Calvino volta a aparecer nas páginas do Diário da Noite para rebater críticas 

aos livros que lançava. Na edição de 2 de junho de 1943, ele publica um direito de resposta a um 

artigo do padre Arlindo Vieira publicado no jornal A Manhã, que criticava o ―bolchevismo‖ e mais 

especificamente o livro O Poder Soviético de Hewlett Johnson, o deão de Canterbury, editado pela 

Calvino. Vale ressaltar que esse jornal pertencia ao governo, e era dirigido por Cassiano Ricardo, 

reconhecido poeta conservador, defensor do Estado Novo e bastante próximo ao integralista Plínio 
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Salgado.
51

 Sobre o livro do deão, afirma o padre: 

 

Afirmam outros mentirosamente que cerca de cem mil padres vivem e pregam na Rússia, que os templos 

estão todos abertos, e andam sempre repletos de fiéis. Nem o próprio Deão de Canterbury, o infeliz panegirista do 

regime soviético, fala assim com tanto entusiasmo. A obra do famigerado Deão é a maior farsa dos nossos dias. 

Ele mesmo declara explicitamente seu intento de fazer apologia da Rússia, ou melhor, do regime que a infelicita. 

Esse livro que é uma congérie de patranhas, uma pura fantasia, está envenenando a alma da nossa juventude.
52

 

 

 A resposta de Calvino Filho ao padre não demora a aparecer. No seu direito de resposta 

escreve o editor: 

 

 Padre! O senhor errou e pecou e errou novamente, faltando à VERDADE, que Deus ama e prega e eu 

estimo e sigo. 

(…) Padre! Quem citou que há 100.000 clérigos exercendo a sua profissão na Rússia foi Joseph E. Davies em seu 

livro ―Missão em Moscou‖ (vide página 96). Que Davies merece o seu, o meu e o nosso respeito, é mais que 

claro, tal a sua posição intelectual, social, econômica, religiosa e política, que o colocam acima das nossas 

reduzidas autoridades, minha e sua. Sejamos humildes! Eu o sou! 

(…) Padre! O autor de O PODER SOVIÉTICO, o Deão de Canterbury, é um arcebispo protestante inglês. 

Prefaciou esse livro o bispo católico brasileiro D. Carlos Duarte Costa. Ambos inspiram respeito pelos cabelos 

brancos que têm, maiores que são de 60 anos. Além disso, são apóstolos de Deus! Esses apóstolos de Deus sendo 

acusados pelo senhor, padre, de que são farsantes e capazes de patranhas, embora ocupando os mais altos cargos 

na hierarquia da Igreja, deixam aos tementes a Deus, como eu, em plena confusão de espírito, pois passaríamos a 

ver daqui por diante, em cada padre ou bispo, um possível farsante, um indivíduo hábil em patranhas, pois 

ninguém traz marca na testa, indicando se é herói ou vilão. 

(…) Padre! Para poder vender meus livros, luto desesperadamente, vencendo sérias dificuldades, e nem sempre o 

consigo, e ganho pouco, de forma que não vou à Igreja, por estar essa casa de Deus acima das minhas posses, 

visto que não aceito serviços de quem quer que seja, sem pagar. 

Mas, garanto-lhe que ontem, à noite, pus-me de joelhos e, contrito, invoquei e pedi a Deus para que apague o ódio 

que queima o seu coração e lhe permita ver o povo russo como nosso irmão em Cristo, pois além do mais está 

morrendo pela liberdade que o senhor, padre, e eu, tanto valorizamos.  

(…) Que Deus lhe perdoe, padre, mais essa irreflexão, que ditou as suas palavras amargas e falsas no domingo.
53

   

 

Calvino começa sua resposta observando que a informação citada pelo padre sobre os 100 mil 

clérigos se encontra no livro Missão em Moscou editado por ele e de autoria do então embaixador 
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estadunidense na URSS, Joseph Davies. Da mesma forma, ele enfatiza que o autor de O Poder 

Soviético é um arcebispo protestante, e que o livro foi prefaciado por um bispo católico. Para além 

das ironias quanto a religião presentes na sua resposta, a base para a refutação às críticas do padre 

Arlindo é o destaque para a posição dos autores dos livros citados e a credibilidade que estaria 

presente a partir do cargo de cada um. Não haveria porque desconfiar das palavras de um 

embaixador dos EUA, de um arcebispo protestante e um bispo católico a respeito da URSS, 

segundo o editor. A autoridade dos autores garantiria a veracidade de suas obras. O editor ainda 

enfatiza dificuldades pelas quais passaria para vender seus livros, o que, sem dúvida, é uma 

referência a censura enfrentada por ele diversas vezes por parte do Estado Novo. Por fim, Calvino 

ainda faz uma defesa do esforço de guerra do povo soviético. 

 

O livro do deão de Canterbury continuou levantando polêmica, dado o seu olhar positivo da 

experiência soviética. Mais uma vez no jornal A Manhã, do dia 31 de outubro de 1943, uma crítica 

aparece a esse livro, dessa vez feita pelo professor Lúcio José dos Santos, apresentado como um 

importante pensador católico, além de ser um renomado engenheiro, e ter sido diretor da Escola de 

Minas, reitor da Universidade de Belo Horizonte e diretor da Faculdade de Filosofia da mesma 

instituição. Segundo a chamada do jornal o professor faria uma crítica ―a parte técnica, filosófica, e 

religiosa‖ do livro. 

 

O professor dá início ao seu artigo dizendo que fará uma crítica a obra de Hewlett Johnson, e 

que através de suas observações pretende ―neutralizar o veneno da obra‖ do deão. Para Lúcio José 

dos Santos, antes da guerra o consenso em torno da experiência soviética, ou do ―sovietismo‖ como 

ele diz, era negativo. Com o início do conflito teria surgido duas vertentes de escritores 

especializados na URSS: De um lado escritores que afirmavam que os soviéticos tinham deixado de 

lado a radicalidade da sua ação política, mudando suas ideias quanto a religião, a família e até 

mesmo quanto a economia. E de outro, autores mais radicais que passaram a defender que tudo o 

que havia sido dito a respeito da URSS até a guerra não passavam de calúnias, e que as ações dos 

líderes soviéticos se justificariam pela necessidade de defesa da Revolução. Johnson, para ele, 

estaria inserido nesse segundo grupo. O professor afirma que a ―dificuldade de encontrar 

serenidade, imparcialidade e objetividade‖ sobre o que era escrito a respeito da Revolução Russa 

após 1917, ficou ainda pior após a Guerra, sendo para ele o deão de Canterbury o maior exemplo 

disso. 

 

Para o professor católico, a prática da ―verdade‖ por parte de Hewlett Johnson teria ficado 

comprometida por conta de suas intenções declaradas com o seu livro, que seriam as de dissipar 
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qualquer preconceito em relação a URSS na Inglaterra e com isso levar a uma aliança entre as duas 

nações. Esse objetivo ―apologético e utilitário‖ do deão levantaria suspeitas quanto ao conteúdo de 

seu livro. Para o autor do artigo, nada justifica que as palavras de Johnson sejam tomadas como 

verdade, enquanto inúmeros autores que também escreveram sobre a URSS fizessem duras críticas 

ao ―sovietismo‖. Mas as críticas mais contundentes se dão a forma como o deão trata a religião na 

Rússia. Diz o professor: 

 

Passemos agora à parte em que o autor trata da questão religiosa. Nesta parte, é impossível acreditar na boa fé 

e sinceridade do autor, a menos que não se lhe atribua uma rara ignorância, ou se admita que ele abjurou o 

cristianismo cuja falência não cessa de proclamar, convertendo-se integralmente ao comunismo.
54 

 

Lúcio José dos Santos critica a visão de Hewlett Johnson sobre a proximidade que existiria entre 

os valores cristãos e comunistas defendidos pelo deão, além da sua interpretação de que a repressão 

sofrida pela igreja por parte dos bolcheviques seria motivada muito mais por questões sociopolíticas 

do que religiosas. Diz ele: 

 

Vamos opor a esse modo de ver do autor algumas considerações: 

 

1º – Os atos de crueldade, o vandalismo dos revolucionários russos foram muito mais importantes e mais 

graves do que o autor deixa entender, quase os justificando. 

 

2º – Não é exato que o sovietismo combatesse a religião porque esta se lhe opôs, devendo-se concluir, ―a 

contrário sensu‖, que a perseguição não se teria verificado se não tivesse havido reação. Não é possível o autor 

ignorar que o combate à religião e o projeto de suprimi-la são da essência mesmo do comunismo. É de Marx a 

fórmula: ―a religião é o ópio do povo‖. Lênin empregava, em vez de ópio, a palavra ―vodka‖ (a cachaça russa). 

Disse Lênin: ―O Marxismo é materialismo; a esse título ele é tão implacavelmente hostil à religião como o 

materialismo dos enciclopedistas do século XVIII ou o materialismo de Feurbach‖. Basta isso para destruir tudo o 

que o autor disse a respeito de religião e materialismo, em relação ao sovietismo, porquanto da própria doutrina 

comunista fazia parte o combate de morte.
55

 

 

O professor católico critica o livro do deão por conivência a violência dos revolucionários 

bolcheviques contra a religião na Rússia, argumentando que a supressão da religião seria um 

pressuposto dos comunistas, e não um fato que teria se dado pela própria dinâmica da luta 

revolucionária contra as estruturas do estado czarista. Ele traz afirmações de Marx e Lênin para 
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corroborar a sua crítica, o que para ele, a priori, já desautorizaria o livro de Hewlett Johnson.  

 

Foge dos objetivos do trabalho uma análise mais aprofundada sobre o entendimento da religião 

por Marx e Lênin, mas é fato que tanto o livro do deão quanto A Verdade Sobre a Religião na 

Rússia de G.P. Gueorguievski, trazem uma discussão sobre a mudança de perspectiva dos soviéticos 

frente a religião com a consolidação do estado socialista, fato ignorado pelo professor católico na 

sua crítica. Os dois livros citados serão analisados no capítulo 3. 

 

O editor Calvino Filho mais uma vez responde a crítica feita ao seu livro, dessa vez na edição 

do dia 05 de novembro de 1943 do jornal Diário da Noite. Com o título O Poder Soviético do Deão 

de Canterbury e a crítica feita pelo notável integral-católico Lúcio José dos Santos, o direito de 

resposta afirma o seguinte: 

 

Li a longa e exaustiva crítica que o sr. Lúcio José dos Santos escreveu sobre o livro O Poder Soviético do 

Deão de Canterbury, afim de desaconselhar a sua leitura aos católicos e integralistas. Essa crítica me deixaria 

sobremodo apreensivo se pudesse aceitar como exatas todas as suas considerações baseadas em fatos discutíveis e 

outros criados pela sua imaginação, pois o Deão de Canterbury, por ser bispo cristão, com 70 anos de idade, tendo 

sido, há poucos dias atrás, escolhido pelo Rei da Inglaterra para seu Conselheiro, na organização do programa de 

estudos da Princesa Izabel, herdeira da Coroa, figura respeitada pela sociedade britânica, parecia-me, como me 

parece, por tais títulos, insuspeito e incapaz de mentiras, facilmente desmascaráveis pelo sr. Lúcio ou qualquer 

colegial...ainda que ingênuo.
56

 

 

Calvino começa sua resposta seguindo a mesma linha de raciocínio já usada anteriormente, ou 

seja, apelando para a posição do autor do livro como garantia da veracidade do conteúdo do mesmo. 

Dessa vez, o deão não é apenas um sacerdote cristão respeitável, mas também homem de confiança 

do rei da Inglaterra, o que tornaria o seu posicionamento simpático a URSS ainda mais digno de 

respeito e livre de suspeitas. O editor continua, agora defendendo outras edições publicadas por ele 

sobre a Rússia: 

 

E mais apreensivo ficaria se o sr. Lúcio, à maneira dos trotskistas, concluísse que crítica idêntica, no mesmo 

estilo e com o mesmo espírito, seria aplicável aos demais livros que a Editorial Calvino editou, convicta de que 

revelava, tão fielmente quanto possível, a Rússia atual, tais como ―Missão em Moscou‖, de Joseph E. Davies, ex-

embaixador dos Estados Unidos na URSS, que desfruta do mais alto conceito em seu país, pela sua posição social 

excepcional, pois que é grande capitalista e maior advogado, afora ser amigo pessoal e conselheiro do presidente 

Roosevelt; ―A Rússia na Guerra e na Paz‖, de Anna Louise Strong, que viveu 25 anos na URSS, trabalhando como 
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jornalista, e goza do mais alto prestígio nos Estados Unidos, sua pátria, fruindo mesmo o privilégio da amizade 

pessoal do presidente Roosevelt, do qual é comensal; ―A Resistência Russa‖ de Maurice Hindus, que é russo de 

nascimento, mas vive desde a sua meninice nos Estados Unidos, onde exerce a profissão de professor universitário 

―doublé‖ de repórter internacional, sendo considerado mesmo o mais ―expert‖ em assuntos russos.
57

 

 

Nesse trecho, Calvino continua o seu direito de resposta apresentado outras obras sobre a 

realidade da Rússia editadas por ele, ressaltando mais uma vez as qualidades pessoais de cada autor 

e a sua total capacidade para falar a respeito do tema. Continua pesando o argumento de que esses 

autores estão acima de qualquer suspeita, nesse caso pelo fato de serem próximos aos EUA, dois 

deles sendo inclusive amigos do presidente Roosevelt. É o caso de Joseph Davies, que além de 

amigo do presidente também é respeitado por ser ―grande capitalista‖, e Anna Louise Strong, amiga 

e frequentadora da casa do presidente. Curiosamente, o que pesa para esses autores serem dignos de 

confiança ao tratarem da questão russa, segundo a lógica da argumentação de Calvino, é esses não 

serem comunistas, o que lhes garantiria ―distanciamento‖ e ―objetividade‖ na análise da URSS. 

 

Na sequência de seu artigo, o editor afirma que todos esses livros são complementares uns aos 

outros. Vale lembrar que todos faziam parte de uma coleção da editora intitulada ―A Verdade Sobre 

a Rússia‖, e que o fato de um deles estar errado ou mentindo, invalidaria todos os outros, o que para 

Calvino era algo impensável. Ele ainda ressalta o fato de os autores serem respeitados no mundo 

todo, existindo traduções dessas obras em diversas línguas e países. Ainda reconhece que livros que 

pretendem descrever ―povos e costumes‖ não seriam ―isentos de pequenas falhas, omissões ou 

enganos‖, mas que, no entanto, essas edições da Editorial Calvino representariam ―a verdade e a 

boa-fé‖ com a qual foram escritas pelos seus autores. As obras teriam como grande objetivo 

―desmascarar e alertar o mundo contra os efeitos da infame propaganda fascista‖, por esse motivo 

incomodariam tanto ao ―quintacolunismo verde nacional‖, aos fascistas e trotskistas. 

 

Outro aspecto marcante da resposta do editor ao professor católico é o tom de embate político 

existente nele. O editor comunista não poupa acusações ao integralismo, ao nazifascismo e ao 

trotskismo. De modo mais direto ao seu interlocutor, ele afirma com ironia: 

 

(...) o senhor Lúcio, o universalmente admirado Lúcio, de ―Vozes de Petrópolis‖, não só pela sua super-

autoridade moral e científica, que o elevou a situação de membro da Câmara dos 40 do Integralismo, como pelo 

seu vasto, profundo e insuperável conhecimento sobre a Rússia cuja evolução ―in loco‖ acompanha...através da 

sua imaginação verde, desde o ―Outubro Vermelho‖ até hoje, o que o autorizou negar veracidade às informações 
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do Deão, então mais não me restaria que descrer de tudo e de todos. Felizmente não serei levado a esse ceticismo, 

pois a hipocrisia, mentira, e estupidez são quase que privilégios de fasci-integralistas, sobrando algo para os 

trotskistas... 
58

 

 

O tom utilizado por Calvino para se referir aos acontecimentos referentes a Guerra e a luta 

contra o nazifascismo é o mesmo. Nesse momento as vitórias do exército vermelho sobre o exército 

nazista também servem de argumentos pró-URSS no debate: 

 

(...) apelo para as extraordinárias luzes do sr.Lúcio, beatificada autoridade moral, religiosa e integralista, afim 

de que explique o MILAGRE RUSSO, que não pelo progresso material, moral e intelectual da URSS, que 

permitiu a esse povo tiranizado, escravizado, amoral, analfabeto, que vive sob o cão do comunismo sanguinário 

no dizer dos fascistas, trotskistas e católicos despeitados, repelir a agressão do supercivilizado, liberto, cristão e 

feliz nazista, enquanto que povos como o francês, belga, holandês, dinamarquês, etc., fracassaram 

lamentavelmente demonstrando contristadora incapacidade moral e material de reação frente às hordas 

germânicas, apesar dos padres católicos lhes benzerem as espadas e implorarem a proteção de Deus para eles. 

Esses padres não foram atendidos em suas súplicas, certamente porque o Papa não lhes endossou as preces...mudo 

que ficou de emoção, em face da vitoriosa e traiçoeira arremetida de Hitler. 

Os fascistas, com Hitler à frente, disseram ao mundo que o povo russo era desgraçado, incapaz, infeliz; que 

odiava o governo que o escravizava; que ansiava pela liberdade germânica. (…) Parece-me que Hitler se 

enganou...entretanto os que deram ouvidos ao dr. Goebbels, estultamente, teimam em acreditar no que ficou 

exuberantemente provado ser mentira, pois chegam ao cúmulo de afirmar não existir aquilo que todos nós estamos 

vendo e assistindo, quase que apalpando: a vitória esplêndida do povo russo, vitória que só pode exprimir uma 

superior organização econômica e bélica, amparada por um povo de moral excepcional, moral que só se encontra 

nos indivíduos de convicções muito sérias, naqueles que não querem perder o que valorizam acima de tudo e estão 

preparados espiritualmente para defendê-lo.
59

 

 

E termina sua resposta, de forma bastante irônica: 

 

Se os escritos do deão de Canterbury são mentirosos e as afirmações do dr. Goebbels são verdadeiras, forçoso 

é concluir que houve um milagre divino na Rússia que os fascistas dizem ser sem Deus, qual permitiu a esse povo 

resistir e vencer o sacripanta nazista enquanto povos ultracatólicos como os da França e da Polônia eram 

impiedosamente e facilmente esmagados pela besta teutônica. 

Se tudo quanto foi realizado na URSS não é fruto da vontade férrea e esclarecida do seu povo, então teremos 

que aceitar como fato consumado que Deus obrou um milagre e ele ocorreu na Rússia porque o seu povo o 

mereceu.
60
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Fica claro por esse texto de Calvino Filho que a questão editorial está intimamente ligada a 

questão política. Através da edição de livros sobre a URSS, o editor tem como objetivo influenciar 

na luta política que se travava naquele momento da Guerra, rebatendo o discurso anticomunista do 

nazifascismo. Dessa forma, rebater as críticas de um integralista como Lúcio dos Santos vai muito 

além do fato de apenas defender a obra publicada, é também uma forma de marcar posição clara na 

luta que acontecia naquele momento. Para o editor, em meio a guerra contra o nazifascismo criticar 

a URSS era servir ao ―quintacolunismo‖, corroborar a propaganda antisoviética e confundir os 

brasileiros durante o esforço de Guerra. Não é à toa que por diversas vezes ele usa os termos 

―integralista‖, ―fascista‖ e ―trotskista‖ no seu texto, demarcando com clareza a quais adversários 

políticos suas palavras se dirigiam. 

 

Outro livro editado pela Editorial Calvino que entrou na mira das críticas foi Stalin de Emil 

Ludwig. O crítico literário Edmundo Moniz publicou uma crítica a esse livro na revista literária 

Carioca, intitulada A tradução do Staline de Ludwig, mas dessa vez os apontamentos se referiam 

não ao conteúdo do livro propriamente dito, mas a forma como ele foi traduzido e editado. Moniz 

afirma que ―o livro foi tão deformando que nem parece o mesmo‖. O crítico aponta alguns trechos 

do livro que constariam nas versões francesa e espanhola, mas que estariam ausentes da versão em 

português. Ele acusa Calvino Filho de deturpar o livro de Ludwig favorecendo Stalin, 

principalmente quando esse aparece contraposto a Trotski. O principal exemplo disso, segundo ele, 

é a forma em que o texto conhecido como ―testamento de Lenin‖ foi traduzido. Segundo Moniz: 

 

Como sabemos, o testamento de Lenine é um documento histórico amplamente divulgado no Brasil. Várias 

vezes já foi traduzido para o nosso idioma, inclusive pelo acadêmico Manuel Bandeira. Eis como traduziu o 

seguinte trecho do referido documento: 

'O camarada Staline, tornado secretário-geral, concentra em suas mãos um enorme poder: e ―não estou 

seguro‖ de que ele saiba sempre usar esse poder com cautela.' (…) 

Na edição francesa de ―Staline‖ de Ludwig, encontramos o seguinte: 

'Le camarade Staline, devenu Secrétaire Général du Parti, a concentré une puisance énorme entre ses mains et 

―je ne suis pas sû‖ qu'il s'en serve toujours avec la prudence necessaire'(...) 

Diz a tradução espanhola: 

'El camarada Staline al convertirse em Secretario General del Partido há concentrado un enorme poder em sus 

manos y ―no estoy seguro‖ de que siempre lo utilice com la prudencia necessária.' (...) 

A edição brasileira transformou a negativa numa afirmativa. Vejamos: 

'O camarada Staline, tendo sido feito secretário geral, concentrou um enorme poder em suas mãos, e ―estou 

certo‖ de que sabe sempre usar esse poder com suficiente cautela. 
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E Moniz encerra a sua crítica da seguinte forma: 

 

Teríamos que publicar um novo livro se fôssemos mostrar todas as deturpações que existem na tradução 

portuguesa do ―Staline‖ de Ludwig. Essa tradução estragou a obra do famoso historiador. Pelo menos, podemos 

dizer que não se trata propriamente da obra de Ludwig, já que teve um colaborador que em nada se recomenda. O 

que circula por aí até que se prove o contrário não é o livro de Ludwig. Trata-se, ao que parece, de uma 

mistificação sem outra finalidade senão a de enganar o público de boa fé.
61 

 

A resposta de Calvino Filho às duras críticas de Edmundo Moniz vieram na edição do dia 1º de 

outubro de 1943 do Diário da Noite. Com um artigo intitulado “Stalin”, de Emil Ludwig, não foi 

deturpado em sua tradução, o editor rebate uma a uma as acusações feitas a ele. Moniz o acusa de 

ter censurado um capítulo todo do livro de Ludwig por ser desfavorável a figura de Stalin, no que 

ele responde: 

 

Diz o sr.Moniz que se encontra em ―Stalin‖, em inglês, um capítulo de 9 páginas, intitulado ―Portrait Sketch‖ 

(esboço de um retrato), que não consta da tradução brasileira porque ―censurei‖ todo esse pequeno capítulo, que 

segue imediatamente ao prefácio do autor, o qual, com toda a segurança, não é absolutamente desprimorosa para 

Stalin, pelo contrário. Realmente isso poderia parecer verdade, um corte, mas nenhuma culpa com a omissão tem 

a Editora Calvino. O culpado foi Ludwig, porque para atender o nosso desejo de lançarmos aqui, em português, 

sua biografia completa de Stalin, ao mesmo tempo que era lançada em inglês, nos Estados Unidos, mandou-nos as 

últimas provas tipográficas, revistas por ele, certamente, das quais foi feita a tradução. Esse ―Portrait Sketch‖ não 

figura nessas provas-originais, como não figura também nas edições francesa e espanhola, embora o senhor Moniz 

afirme que sim. Salvo um lapso de Ludwig, que deixou de nos enviar esse capítulo, este foi escrito depois da 

remessa das provas-originais. Ludwig supunha que pudéssemos realizar o nosso desejo de lançar imediatamente a 

tradução do seu livro, o que não nos foi possível por motivos independentes da nossa vontade, e por isso não nos 

remeteu o capítulo que depois escrevera, talvez, e que fez constar da edição norte-americana. 

Isto explicado, pode alguém acusar-me de ―censor‖ e de má-fé? Se há omissão, essa foi de Ludwig. Ademais, 

se acaso, fosse verdadeira a imputação que me faz o sr.Moniz, de que alterei todo o livro para beneficiar Stalin, 

por que motivo iria ―censurar‖ um capítulo, no seu conjunto, simpático ao Marechal soviético?
62 

 

Vale ressaltar que esse capítulo intitulado ―Portrait Sketch‖ foi adicionado na 2ª edição do livro 

de Ludwig editado pela Editorial Calvino. O editor continua a sua resposta a Edmundo Moniz, 

dessa vez se referindo a acusação de ter transformado a negativa do ―testamento de Lênin‖ sobre 

Stalin em afirmativa, e também sobre a suposta supressão de trechos do livro que constavam nas 
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edições francesa e espanhola. Diz Calvino Filho: 

 

Falando sobre o testamento de Lenine, o sr.Moniz cita e transcreve um trecho da tradução dele, testamento, 

nas edições francesa e argentina, bem como uma de Manuel Bandeira, em que se lê (…) ―A edição brasileira 

transformou uma negativa em afirmativa‖. Não é verdade. No original norte-americano de ―Stalin‖, lê-se a pág.81, 

linha 23, o seguinte: I am sure, etc. A frase inglesa é afirmativa, como poderá reconhecer qualquer colegial. (…) 

'Este pensamento de Ludwig não vem transcrito na edição brasileira e se encontra nas edições francesa e 

espanhola.' Que tenho com isso? Se não constava no original norte-americano, do qual foi feita a tradução 

brasileira, queria que eu alterasse o original, enxertando-o? Sou incapaz de ações trotskistas, por isso foi 

respeitado o original norte-americano. (…) Queixe-se a Ludwig, mas não me calunie e tampouco a Editorial 

Calvino, cujo conceito que desfruta, coloca-a acima de acusações levianas.
63

 

 

Calvino ainda pondera que nenhuma tradução está livre de críticas e pequenos deslizes, que 

pode se criticar um tradutor pela escolha imprecisa das palavras, mas que isso, no caso da sua 

editora, jamais aconteceria por má-fé. Ele ainda comenta que o tradutor desse livro, Eduardo de 

Lima Castro, é ―homem respeitável‖, tendo sido deputado por Pernambuco e prefeito de Recife, 

além de tradutor de inúmeros outros livros, o que demonstraria o seu conhecimento cultural e a sua 

capacidade para a tradução do livro criticado. E complementa com uma observação: 

 

Nenhum editor do mundo dispõe de tempo para conferir traduções. Confia-a ao tradutor e revisores. Este é o 

caso do livro ―Stalin‖ e como todos os demais de qualquer casa editorial. Como sempre, o sr. Eduardo de Lima 

Castro continua a merecer a nossa confiança, como tradutor capaz e criterioso, pois as acusações do sr. Moniz são 

falsas, levianas e neptas.
64

 

 

O editor termina essa parte de sua resposta rebatendo a tentativa de Moniz, de segundo ele 

―(...)denunciar-me como o comunista stalinista que realizou cortes de textos e de frases inteiras (…) 

com o objetivo único e exclusivo de diminuir Trotsky e engrandecer Stalin.‖. E continua: 

 

Nunca fui comunista, em época alguma. Sempre fui democrata e antifascista. A Polícia desta capital poderá, 

em qualquer momento, comprovar o que afirmo. Algumas vezes, nesses longos anos, fui obrigado a prestar 

declarações à Polícia, que dispondo de recursos de investigações jamais me acusou ou me envolveu em processos 

comunistas.
65

 

 

É curiosa a declaração de Calvino de que nunca foi comunista, porém compreensível. Apesar do 

arrefecimento da repressão aos comunistas no período da Guerra, ela não cessou por completo, sem 
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contar o fato de o partido ainda se encontrar na ilegalidade. Não é difícil supor que essa fala do 

editor visava a proteção da editora e dele mesmo. Existem indícios que provam que Calvino Filho 

foi sim membro do PCB e figura pública importante do partido no Rio de Janeiro, questão que será 

abordada posteriormente. 

 

Continuando a sua resposta, afirma o editor: 

 

Quando o trotskista Moniz ainda estava, talvez, no jardim de infância, eu já combatia o fascismo com todas as 

possibilidades de que dispunha, tendo mesmo editado, vendido e distribuído de graça ―A verdade sobre o incêndio 

do Reichstag‖, numa hora que parecia ao mundo ser infalível a vitória do fascinazismo, que deu origem ao 

integralismo, ao rexismo, etc. (…) 

Quantos me conhecem sabem o ódio consciente que tive, tenho e terei contra o fascismo e todas as formas de 

opressão e exploração humana, por isso que sou DEMOCRATA CONSCIENTE, e como tal me tenho revelado em 

toda minha longa vida, através de palavras orais e escritas, atitude e ações.
66

 

 

E termina da seguinte forma: 

 

Finalmente a Editorial Calvino é a única empresa brasileira do gênero que se dedicou e se dedica a combater o 

nazifascismo. Pois bem, o sr.Moniz ataca-a. Por quê? Porque é quinta coluna trotskista, evidentemente. 

Ao terminar a série de calúnias, em seu aranzel no ―Correio da Manhã‖, o sr.Moniz diz que considera 

encerrada a questão. É claro, que a tanto seja obrigado, pois precisaria possuir uma imaginação genial para 

descobrir novas e originais calúnias. E, na verdade, sua imaginação é pobre e sem brilho, produziu o máximo que 

podia, e mal. 

Quanto a mim, como sempre, estou inteiramente a disposição dos quintacolunistas e trotskistas para combatê-

los com quaisquer armas, em qualquer terreno, na defesa do meu ideal, que é o de todos os homens decentes: 

Liberdade e igualdade de oportunidades para todos, isto é, a DEMOCRACIA!
67 

 

Fica claro mais uma vez como as questões editorial e política estão intrinsecamente ligadas para 

Calvino. A sua defesa do livro extrapola as questões textuais apontadas por Moniz e se transforma 

em um manifesto político. Esse posicionamento aponta para o fato da crítica recebida também não 

ser neutra, trazendo a tona o seu caráter político. Não é a toa que o editor chama Moniz de ―quinta 

coluna‖ e ―trotskista‖, termos muito presentes nas disputas políticas daquele período, ambos 

designando agentes que estariam a serviço do inimigo, que nesse momento era o nazifascismo. 

―Quinta Coluna‖ eram os infiltrados fascistas no exército republicano durante a Guerra Civil 

Espanhola, e ―trotskista‖ naquele momento tinha basicamente o mesmo significado, desde a 
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expulsão de Trotsky e seus correligionários da URSS. 

 

Vale notar também a ênfase dada por Calvino Filho ao fato de, segundo ele, defender e lutar 

pela democracia. No contexto da ditadura do Estado Novo a luta pela restauração da democracia no 

Brasil passou a ser uma bandeira dos comunistas e a linha a ser seguida pelo PCB desde o final dos 

anos 30
68

, o que explica essa aparente contradição na fala do editor comunista. 

 

Em 1944, Calvino Filho continua a defender os seus livros. Dessa vez, a crítica feita partiu do 

tenente-coronel Ary Maurell Lobo, que entre outras coisas o teria insultado por causa do livro A 

Questão Social e os Cristãos Sociais de Lisandro de la Torre. Em resposta a Lobo, o editor publica 

um telegrama no Diário da Noite do dia 19 de maio, que diz: 

 

Pretendia e me mantenho no propósito de demonstrar sua incapacidade em provar o impossível, isto é, serem 

mentirosas minhas edições sobre a Rússia, particularmente o Poder Soviético e Stalin, com parte no apêndice da 

Constituição Soviética. Aguardava pois suas arguições para destruí-las a seguir. Fugindo ao meu repto V.S. desvia-

se da questão, por isso não posso deixar de imediatamente protestar indignado contra sua acusação fácil e mal 

pesada de que estou traindo a Pátria com lançamento de Questão Social e Cristãos Sociais. Repito o insulto. 

Promover desconfiança e ódio contra o nosso aliado é trair os nossos soldados que vão bater-se no mesmo campo 

e ao lado dos seus soldados. Reclamar para o Brasil uma forma de governo fascista é mais que simples traição a 

Pátria, é tripudiar, escarnecer, insultar a nossa heroica e generosa mocidade que vai ajudar no estrangeiro a de 

custa qualquer sacrifício inclusive da vida, os soldados da liberdade a esmagarem o Fascismo e todas as suas 

formas degeneradas que só multiplicam pelo mundo, defendidas e sustentadas miseravelmente por inconscientes 

ou traidores venais. Se estima a verdade não a confunda com insultos soezes e inconscientes. É o que espero. 

Calvino Filho
69 

 

A resposta continua em grande texto publicado pelo editor no Diário da Noite do dia seguinte. 

Intitulado A Verdade Sobre a Rússia através dos livros da Editorial Calvino e as acusações do sr. 

Ary Maurell Lobo, o artigo traz citadas as acusações do tenente-coronel aos livros editados por 

Calvino, principalmente O Poder Soviético do deão de Canterbury e A Questão Social e Os Cristãos 

Sociais de Lisandro de la Torre. Lobo acusa Calvino de ter se aproveitado ―da ingenuidade ou 

ignorância‖ dos brasileiros ao lançar o livro do deão com enorme alarde nos jornais, afirmando que 

o mesmo traria ―em cores naturais a Rússia de Stalin‖. Ele ainda afirma que o livro é ―sem nenhum 

valor na atualidade‖ e uma ―brochura de ficção‖. Ainda critica o fato de o livro Stalin de Emil 

Ludwig trazer como apêndice a Constituição Soviética, o que segundo ele seria uma forma de 
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―enganar os bons comunistas brasileiros‖ sobre o funcionamento das leis na URSS. 

 

A seguir o tenente-coronel afirma: 

 

O sr.Calvino Filho, a quem não tenho até agora na conta de comunista, e sim na de livreiro industrioso, assaz 

interessado em tornar próspero o seu negócio, com a edição de obras vendáveis, educativas ou não, úteis ou 

prejudiciais.
70 

 

Nesse trecho, Lobo acusa Calvino, ainda que de forma indireta, de oportunista, dando a entender 

que o editor buscaria o desenvolvimento da sua editora a qualquer custo, aproveitando-se do 

contexto da Guerra para lançar livros sobre a realidade soviética que seriam não apenas 

―prejudiciais‖, mas também ―perigosos‖. É evidente que para o editor é importante a vendagem dos 

livros, mas fica claro que nesse caso o fator preponderante para a edição dessas obras é político. O 

importante é disseminar essa literatura antifascista e sobre a URSS procurando auxiliar no esforço 

de guerra. O lucro da editora, ainda que não seja algo a se desprezar, é mais consequência do que 

causa da ação editorial de Calvino Filho. 

 

Na sequência, o editor começa a responder às acusações de Ary Maurell Filho. Diz ele: 

 

É de lastimar que o Sr.Maurell, muito embora haja prometido provar serem ―inverídicas‖, ―perigosas‖, ―não 

educativas‖, ―prejudiciais‖ as edições Calvino, tenha abandonado essa ideia e resolvido ―provocar-me‖ para uma 

―discussão sobre o tema religioso‖, a pretexto do livro ―A Questão Social e os Cristãos Sociais‖. Estarei a 

disposição de s. s. para discutir sobre ―religiões‖, mas não pela imprensa leiga, porque considero essa discussão, 

perante o grande público profundamente prejudicial, principalmente porque neste momento só deveremos 

profligar os quinta-colunistas e prender a atenção do povo brasileiro sobre quanto concorra para a vitória do nosso 

esforço de guerra, ou seja, da União Nacional, para fortalecer o governo e possibilitá-lo enfrentar vitoriosamente 

os graves problemas atuais e gravíssimos de após-guerra.
71 

 

Mais uma vez, Calvino traz em sua resposta a questão política ligada a defesa de seus livros. 

Mas nessa resposta a questão da Guerra não só é predominante, e pela primeira vez o editor afirma 

defender a União Nacional em torno do governo em apoio ao esforço de guerra. Essa era 

exatamente a linha seguida pelo PCB, dessa forma aparece de maneira explícita o alinhamento do 

editor com o partido pela primeira vez nos jornais. 
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Calvino continua nesse sentido, subindo o tom contra Maurell Lobo: 

 

Qualquer atitude, ou iniciativa diversionista que facilite a vitória do fascismo ou apenas a de suas formas 

metastásicas, é trair a Pátria. Não acompanharei ninguém nesse sentido. Pelo contrário, combaterei com todo meu 

ardor democrático e patriótico. Hoje, mais que nunca, impõe-se-me à consciência pregar e lutar pela União 

Nacional, sob a bandeira reivindicatória de Vargas, na peleja contra a ―exploração do homem pelo homem‖ para o 

engrandecimento do Brasil. (…) 

Afirmei no início dessa defesa: 'Não há efeito sem causa'. A causa que moveu a pena injuriadora, evidente, 

gritante, foi o quinta-colunismo e o efeito se revela na pregação da discórdia entre os brasileiros, de desconfianças 

aos nossos Aliados, sejam eles os ingleses, norte-americanos ou russos. 

Acusar o governo soviético de insincero e despistador, afirmar inverdades sobre a religião na Rússia para 

assustar os brasileiros, querendo reviver o espantalho do comunismo, já tão desmoralizado, é ação de 

quintacolunismo. (…) 

Sr. Maurell, como brasileiro tenho o direito de exigir de V.S., como jornalista, que não use a sua pena para 

fomentar a desunião e malquerências através de intrigas parvas, contrariando assim os supremos interesses do 

Brasil, pois isso só serve ao Fascismo, o único inimigo presente que nos cabe combater, sem tréguas, abrigue-se 

ele onde for.
72

 

 

Nesse trecho, mais uma vez, Calvino transforma a sua resposta a um crítico em um manifesto 

pela união na luta contra o fascismo e o ―'quinta-colunismo‖, apontando como ―diversionista‖ as 

críticas de Ary Lobo. Para o editor, essas discussões trazidas por ele não tinham espaço naquele 

momento, no qual a unidade contra o inimigo externo deveria ser prioridade. Ainda que o apoio ao 

governo já tenha sido citado, é a primeira vez que Vargas aparece nominalmente. Além disso, ele 

cita, associado a Vargas, a luta contra a ―exploração do homem pelo homem‖ pelo bem do Brasil, 

ou seja, fica claro mais uma vez o seu alinhamento a linha do PCB, que endossava o apoio ao 

presidente nesse momento. 

 

No mês seguinte, no dia 16, foi a vez de Calvino Filho polemizar com um jesuíta alemão, Frei 

Mansueto, nas páginas do Diário da Noite. Mais uma vez a polêmica girou em torno da questão da 

religião na URSS, quando o editor é questionado pelo frei o porque dele não editar as obras do 

russo ortodoxo Timasheff, crítico ao governo soviético. Em sua resposta, mais uma vez, Calvino 

produz um manifesto antifascista, utilizando o contexto de guerra para justificar a sua linha 

editorial. Vale citar a fala do editor praticamente na íntegra: 
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Respondo, em plena paz de consciência: tenho verdadeiro asco, repugnância, por qualquer quinta-coluna, 

embora, muita vez seja obrigado, contrariado, a vesgastar os que pretendem sujar o meu calcanhar com a peçonha 

vil de sua baba infame. Razão, pois, mais que suficiente para jamais me permitir editar quaisquer livros de 

Timasheff, Mansueto, Arlindo Vieira, et caterva. 

Quando os nobres fugiram da Rússia, de 1918 a 1920, muitos padres e bispos ortodoxos também fugiram. 

Estes criaram a igreja chamada de Carlovac, que imediatamente se pôs a injuriar a Revolução de Outubro, a 

expensas do prussianismo. Subindo Hitler ao poder, esses renegados padres e bispos do Sínodo de Carlovac, e 

como eles existem muitos mais ordinários ainda noutras igrejas, passaram a ganhar mais dinheiro alemão quanto 

mais se chafurdavam na lama das mais torpes calúnias contra o Governo Bolchevique. Enquanto isso a Igreja 

Patriarcal Ortodoxa Russa, sob a orientação sábia do Patriarca Sergei, reorganizada logo após a fase do 

―comunismo de guerra‖, desenvolveu-se extraordinariamente, material, moral, espiritual e intelectualmente, a 

ponto de existirem hoje, na URSS, mais de 100.000 clérigos, 130.000 igrejas, seminários e academias para bispos. 

Essas e outras numerosas e sensacionais verdades incontestáveis constam no livro A VERDADE SOBRE A 

RELIGIÃO NA RÚSSIA, o único oficial e publicado pela Igreja Ortodoxa Russa, sob a responsabilidade e 

prefácio do Patriarca Sergei, e que só por isso foi traduzido diretamente do russo pela Editora Calvino.
73 

 

O editor mais uma vez defende seu posicionamento quanto ao esforço de guerra quando afirma 

se negar a editar livros de autores que critiquem a URSS, taxando-os mais uma vez de ―quinta-

colunas‖ e afirmando a colaboração desses com o nazismo. Na sequência, ele enfatiza o 

desenvolvimento da Igreja Ortodoxa em diversas frentes, apresentando inclusive números 

expressivos relativos ao tamanho da mesma dentro da URSS. Essas informações saíram de um livro 

publicado oficialmente pela Igreja, o que claramente tinha por objetivo rebater a propaganda 

anticomunista que sempre se valeu da perseguição a religião por parte dos bolcheviques para 

fomentar o anticomunismo. Um livro da própria Igreja estaria acima de qualquer suspeita. Nesse 

sentido, complementa o editor: 

 

Entre um autor ortodoxo russo, sórdido mentiroso e quinta-coluna, que vive no estrangeiro, inventando 

infâmias, e o Patriarca Sergei e outros altos dignatários da Igreja Patriarcal Ortodoxa Russa, vivendo na Rússia, 

em todos os tempos, em contato com a realidade, é claro que eu não poderia ter dúvidas. Editei o livro oficial da 

Igreja Patriarcal Ortodoxa Russa.
74

 

 

Aqui, Calvino deixa claro a escolha política da sua linha editorial, falando abertamente que 

entre um autor ortodoxo ―quinta-coluna‖ e os líderes da Igreja Ortodoxa na URSS, preferiu editar o 

livro de caráter oficial publicado por esses. Mais uma vez, não poderia existir maior garantia de 

credibilidade para o editor do que um livro editado pela própria Igreja contando a sua realidade 
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dentro da URSS e sua relação com o governo bolchevique. O editor deixa claro que o seu principal 

compromisso nesse momento é com obras que tragam uma visão simpática, ou, pelo menos, não 

negativa da realidade soviética, visando apresentar ao público os russos como aliados confiáveis, 

diferente do que pregava toda a propaganda anticomunista no país.
75

 

 

Calvino Filho termina seu manifesto da seguinte forma: 

 

Bem sei que esses jesuítas vão vergonhosamente fugir ao repto. É velho hábito jesuítico fugir a Verdade. Mas 

nem por isso, quero perder a oportunidade de denunciá-los ao povo, novamente, como obreiros da desunião, da 

intriga e da felonia, justamente neste momento em que a todos brasileiros, de coração e em consciência, cumpre, 

sem discussões estéreis e sabotadoras, unir-se decisiva e sinceramente em torno de Vargas, em perfeita União 

Nacional para a vitória!
76

  

 

Além do ataque aos jesuítas como desagregadores, sabotadores e afins, o editor mais uma vez 

repete a máxima do PCB nesse momento: União Nacional em torno do governo Vargas para a 

vitória na guerra contra o nazifascismo. 

 

Nesse mesmo ano, Calvino Filho aparece nas páginas do Diário da Noite, mas por outros 

motivos. Um deles são as propagandas publicadas de sua revista Mundo Médico, voltada ao debate 

de assuntos referentes a política nacional e internacional, além de artigos específicos sobre questões 

médicas. A revista publicou artigos de personalidades como Abguar Bastos, Leônidas de Rezende, 

Maurício de Medeiros, que colaboraram com a Editorial Calvino nas traduções de diversas obras, 

além de terem livros próprios publicados pela mesma. O próprio editor também aparece com artigos 

de sua autoria, um com o curioso título Qual a profissão mais rendosa: sacerdote ou editor?, que 

sem dúvidas remete as polêmicas envolvendo o livro do deão de Canterbury, e outro intitulado 

União Nacional.  

 

A outra aparição foi em um anúncio de coluna social sobre um jantar no restaurante da ABI 

(Associação Brasileira de Imprensa) em homenagem ao Barão de Itararé, pseudônimo do jornalista 

e humorista Aparício Torelli, pelos seus 25 anos na profissão, que contaria com a presença de 

diversos intelectuais. Entre eles está Calvino Filho, ao lado de nomes como Frederico 

Chateaubriand, Augusto Frederico Schmidt, Astrojildo Pereira, Dorival Caymmi, Samuel Wainer, 

Oscar Niemeyer, Graciliano Ramos, Rubem Braga, Vinicius de Morais, Oswald de Andrade, entre 
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outros. Isso mostra como o editor comunista era presente nos meios intelectuais da época, além de 

importante figura pública do partido ao lado de outras personalidades comunistas. 

 

As últimas aparições de Calvino Filho em polêmicas envolvendo os seus livros são de 1945. 

Ambas intervenções do editor nesse ano são no sentido de rebater a ideia de que vigoraria na URSS 

um governo ditatorial e totalitário. A primeira delas aparece em um telegrama endereçado a J.F. 

Maciel Filho publicado no Diário da Noite no dia 10 de março. Diz o texto: 

 

Sr. J.F. Maciel Filho: 

 

O senhor reafirmou um absurdo, muito divulgado pelos fascistas, no seu artigo ―O DIREITO E OS FATOS‖, 

dizendo ser a Rússia um Estado Totalitário. Essa afirmação é inexata, injuriosa e de sabor fascista. O Governo 

Russo emana do Povo, que participa nas eleições de seus dirigentes com interesse e número não atingido em 

nenhum outro país do mundo, em qualquer época. Leia, para eliminar qualquer dúvida a esse respeito, URSS – 

UMA NOVA CIVILIZAÇÃO, de autoria de Sidney e Beatrice Webb, obra em cinco volumes, já traduzida para o 

português. Nessa obra insuspeita, que confirma outras tantas de mérito – escrita por um Barão e Lord e por uma 

Lady britânicos – fica demonstrado irretorquivelmente ter a Democracia atingido sua máxima perfeição 

justamente no país mais sacrificado na luta pela defesa da Democracia – URSS – como é universalmente 

reconhecido, apesar dos esforços confusionistas dos fascistas de todas as cores e graus. Sua expressão de que há 

duas doutrinas opostas, uma a da Economia do Estado, que seria a da URSS, em oposição a Economia individual 

dos países capitalistas, não corresponde a verdade, como qualquer estudante primário de economia facilmente 

demonstrará. Permito-me sugerir-lhe leitura de um dos livros apreendidos pelo famoso e insuperável romancista 

Amilcar Dutra Menezes, diretor do DIP, ora em liquidação – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA POLÍTICA, de 

Lapidus e Ostrovitianov – ou então o livro de Segal, sobre o mesmo assunto, que circula entre nós em espanhol e 

também será brevemente publicada vernáculo. Cordialmente, com minhas saudações antifascistas, subscrevo-me 

patrício e democrata.  

Calvino Filho
77 

 

O editor comunista em seu telegrama afirma ser a URSS uma democracia plena, baseado em  

dois livros publicados pela sua editora, URSS – Uma Nova Civilização de Sidney e Beatrice Webb e 

Princípios de Economia Política de Lapidus e Ostrovitianov, e que a acusação de totalitarismo seria 

uma afirmação de ―sabor fascista‖. É interessante observar como o próprio Calvino garante a 

credibilidade das obras editadas ao mencioná-las como referência, o que também não deixa de ser 

um tipo de propaganda para esses livros. Mas o que mais chama a atenção nesse telegrama é o fato 

do editor citar a censura sofrida a um dos livros por parte do DIP. Apesar do relaxamento da 

perseguição aos comunistas por conta da Guerra, fica claro que, ainda em 1945, os mecanismos de 
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censura do Estado Novo continuam na ativa, tendo vitimizado mais uma vez a Editorial Calvino. 

 

Por último, encerrando a série de debates dos quais participaram o editor, uma carta aberta a 

Viriato Vargas, irmão de Getúlio, no Diário da Noite de 17 de abril, ainda no debate a respeito do 

regime soviético. Vargas chama esse regime de ―totalitarismo ferrenho que extingue a iniciativa 

individual e por isso mesmo escraviza e degrada o indivíduo‖. A resposta de Calvino, nesse caso, 

vem amparada pela vitória soviética sobre o exército nazista, que a essa altura já estava 

praticamente derrotado. Diz ele: 

 

(...) os fatos reais permitem a qualquer um afirmar que foi o regime soviético, na sua opinião ―escravizador e 

degradador do indivíduo‖, que, para infelicidade e humilhação dos fascistas de todas as cores e formas, destruiu, 

mais que outro, as poderosas e tidas como invencíveis forças fascistas, recrutadas entre todos os povos europeus. 

Os povos da URSS, ―escravizados e degradados‖, no seu conceito, que também era o de Hitler, pela sua 

heroicidade ímpar e convicção ideológica na luta contra o Fascismo, arrancaram a admiração de todos os homens 

livres da terra, primeiramente de vultos incomparáveis como Churchill e o inesquecível Roosevelt. 

Se os fascistas cegos, atrasados e fanáticos ainda mantém a afirmação de que o regime soviético ―escravizou e 

degradou‖ os povos da URSS, Hitler, ele próprio, já se retratou de tamanha sandice, obrigado pela força 

insuperável da organização soviética e valor indiscutível do livre soldado vermelho, na sua homérica luta pela 

própria liberdade e da de todos os povos do mundo.
78 

 

Na visão do editor a superioridade da organização social soviética ficou comprovada com as 

vitórias durante a Guerra, ressaltando a admiração conquistada pela URSS inclusive por parte de 

dois líderes de potências capitalistas, Roosevelt e Churchill. Calvino não esconde o seu entusiasmo 

com as vitoriosas campanhas soviéticas, com o seu texto ganhando ainda mais cores militantes do 

que aqueles dos debates anteriores. Na sequência, ele afirma que se Viriato Vargas ainda não se 

convenceu da realidade soviética, bastaria ler os livros com ―depoimentos insuspeitos‖ de ―Davies, 

Strong, Hindus, etc. e os do casal Webb, barões e lordes ingleses‖, todos editados pela Editorial 

Calvino. Para ele, depois da edição desses livros dizer ―inverdades sobre o regime soviético‖ só 

poderia ser considerado ―calúnias fascistas‖, e continua: 

 

A verdade que entra pelos olhos até mesmo das massas, que não podem ler infelizmente a obra dos Webb, 

dado o seu preço acima da capacidade aquisitiva dos desafortunados, é que o Regime Soviético se transformou 

depois do ―test‖ dessa guerra em fonte inexaurível de ensinamentos para os povos em pleno desenvolvimento 

como o Brasil.
79
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Nesse trecho vale ressaltar o fato de o editor ter plena consciência da dificuldade de acesso as 

obras editadas por ele pelos ―desafortunados‖, ou seja, a classe trabalhadora. Isso levanta a 

discussão de qual seria o público-alvo dos livros da Editorial Calvino, questão que será 

desenvolvida no capítulo 3. 

 

Afirmar alguém que o regime soviético é totalitário e que ―o nazismo e o comunismo são o mesmo regime 

destruidor da liberdade humana‖, mais não prova que a suprema ignorância de quem o afirma, afora envolver 

severo e estúpido ataque ao Presidente Vargas, que em boa hora pleiteou o reatamento diplomático com o Regime 

Soviético, democracia aliada de democracias e declarou guerra ao Fascismo Internacional. 

(…) Na minha opinião e na de todos os bons brasileiros antifascistas, o Presidente Vargas acertou em que pese 

a opinião do seu irmão Viriato. A União Soviética é realmente a mais avançada Democracia do mundo e, 

sobretudo, a garantia para todos os povos livres da liquidação final e definitiva de todas as sobrevivências 

fascistas, seja em que meridiano elas se atrevam subsistir, daí a admiração e entusiasmo que desperta a URSS em 

todos os antifascistas sinceros e conscientes do mundo. 

(…) Getúlio Vargas honra-se estendendo a mão ao Governo Soviético, ou melhor, ao heroico povo soviético, 

enquanto Viriato Vargas pretende insultá-lo com as mais revoltantes calúnias.
80 

 

Nesse trecho Calvino rechaça a ideia de que o nazismo e o comunismo seriam regimes iguais, 

argumento recorrente nos pensadores de direita, além de mais uma vez ressaltar os acertos do 

governo Vargas, dessa vez na questão referente ao reatamento diplomático com a URSS. É 

interessante notar que o editor não só exalta a figura de Vargas, como também o preserva das 

críticas ao governo, como no caso da censura sofrida pelo livro Princípios de Economia Política por 

parte do DIP. Mais uma vez fica claro como ele segue de forma disciplinada a linha do partido de 

União Nacional em torno da figura do presidente. 

 

Além das diversas aparições no Diário da Noite, Calvino Filho também deu contribuições para 

o debate teórico nas páginas da imprensa do partido. Foi publicado um artigo de sua autoria na 

Tribuna Popular do dia 23 de março de 1946 intitulado Qual a razão da atitude de Prestes?, no 

qual o editor defende o secretário-geral do partido. Naquela ocasião Prestes deu a seguinte 

declaração, respondendo uma sabatina, a respeito do posicionamento dos comunistas caso o Brasil 

declarasse guerra a URSS: 

 

Faríamos como o povo da Resistência Francesa, o povo italiano, que se ergueram contra Petáin e Mussolini. 

Combateríamos uma guerra imperialista contra a URSS e empunharíamos armas para fazer a resistência em nossa 

pátria contra um governo desses, retrógrado, que quisesse a volta do fascismo. Mas, acreditamos que nenhum 
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governo tentará mover o povo brasileiro contra o povo soviético, em luta pelo progresso e bem-estar dos povos. 

Se algum governo cometesse esse crime, nós, comunistas, lutaríamos pela transformação da guerra imperialista 

em guerra de libertação nacional.
81 

 

Essa declaração foi distorcida pelos anticomunistas na época, gerando forte reação contra 

Prestes e o PCB, chamando-os de ―traidores da pátria‖. É nesse sentido que Calvino defende o 

secretário-geral, apontando como a sua fala foi mal interpretada. O editor, de início, já acusa esse 

episódio como sendo uma ―contramarcha‖ sobre os avanços democráticos, levado a cabo pelas 

forças reacionárias do Brasil, ―fascistas e capitalistas reacionários‖. Para ele, essa investida se daria 

contra a ―corrente democrática mais poderosa do país‖ constituída pelos comunistas e antifascistas. 

 

Calvino Filho argumenta que Prestes, em momento algum, trairia a pátria ao lutar contra um 

governo fascista, mas pelo contrário, ―prestaria relevantes serviços‖ ao país, assim como o fizeram 

os Partisans antifascistas na Itália e na França, admirados por todos os ―democratas‖ ao redor do 

mundo. Ele continua, dizendo que uma guerra imperialista pressupõe pilhagem e escravização de 

nações mais fracas por nações mais poderosas, e que resistir a um governo que participasse de tal 

guerra jamais seria traição, mas sim patriotismo. Nesse sentido, ele defende que Prestes não disse 

que não lutaria contra a URSS na ―hipótese absurda‖ de o Brasil declarar guerra aos soviéticos, mas 

sim que um governo que tomasse tal decisão, subordinando o país a interesses externos, seria 

traidor e não patriota. 

 

Ele segue defendendo que a URSS não é uma ―nação guerreira‖. Que as guerras imperialistas só 

serviriam para as potências capitalistas, que as fariam em busca do lucro. Segundo ele, um país 

socialista, no qual não existiria propriedade privada dos meios de produção, não teria tais interesses. 

Após 1920 a URSS não teria feito outra coisa a não ser ―trabalhar pacificamente para construir um 

Estado Socialista, até que se viu envolvida nesta última guerra‖. Ele segue seu raciocínio afirmando 

que seria impossível uma guerra entre o Brasil e a URSS, pois o Brasil seria ainda uma economia 

―semicolonial‖, sem excesso de capitais para exportar e nem condições de exigir de outro país o 

fornecimento de matérias-primas. Por sua vez, a URSS não teria interesses expansionistas através 

da guerra, já que a sua economia socialista seria voltada para suprir o consumo interno, e apenas por 

motivos extraordinários realizaria o comércio externo com países capitalistas. Para Calvino, a 

guerra seria a ―forma sanguinolenta‖ para a expansão do capitalismo, o que não envolveria a URSS. 

 

O editor afirma que seria ―justo e patriótico‖ transformar uma ―guerra imperialista‖ em ―guerra 
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de libertação nacional‖, alegando que se assim não fosse os ―heróicos Partisans‖ não seriam 

aclamados e respeitos. Segue argumentando que o Brasil não é um país imperialista, pois para isso 

teria que alcançar o nível mais elevado de sua industrialização, e essa ainda seria ―pobre‖ e viveria 

―artificialmente à custa do povo, através das tarifas alfandegárias‖. Calvino faz uma diferenciação 

dizendo que não seria patriotismo morrer pelo imperialismo estrangeiro, porém, o seria no caso de 

entregar a vida pela pátria. Mais do que isso, ―seria uma honra‖. E faz uma distinção dizendo que a 

pátria não é o governo ou alguns poucos indivíduos, mas sim o povo lutando pelos interesses 

―maiores e históricos‖ do país. 

 

Para o editor, Prestes jamais trairia a pátria, pois para isso ele teria de ter interesses em dinheiro 

e posições políticas, das quais o ―Cavaleiro da Esperança‖ teria abdicado, além de ressaltar os seus 

valores de comunista e antifascista, e sua ―convicção democrática‖. Na sequência, ele define o que 

seria a ―convicção comunista‖, e teoriza sobre o comunismo. Vale a longa citação: 

 

Qual é a convicção comunista? Ou melhor, que é um comunista e o que pretende ele? Um comunista é um 

cidadão que sabe, por demonstração científica indiscutível, que a sociedade não toma a forma desejada por este ou 

aquele homem, grupo ou classe. Que ela sofre um processo de evolução, correspondendo sua superestrutura, ou 

seja, forma de governo, jurídica, política, religiosa, etc., ao desenvolvimento da infraestrutura da sociedade, isto é, 

do modo de produção que nela se realiza. Um país colonial, semicolonial, dependente, jamais poderá ser 

imperialista – superestrutura – era preciso que o país fosse altamente industrializado e rico de capitais, e o Brasil, 

infelizmente, não o é. Por conseguinte, se não é o comunismo que querem os comunistas implantar hoje no Brasil, 

que pretendem eles em geral e no nosso caso particular? Os comunistas em cada país do mundo, lutam para que a 

economia do seu país progrida e se torne ele cada vez mais democrático, porque o clima exigido e pelo qual lutam 

os comunistas é o do progresso e da democracia! Os comunistas sabem, estão convictos, que a sociedade que 

sucederá ao capitalismo, tal como este sucedeu ao feudalismo e este ao escravismo, é o socialismo. (…) Assim 

sendo, o comunista, em cada país, luta para que a sua pátria progrida e evolua para formas superiores. E lutando 

fá-lo patrioticamente porque a sua luta resulta em benefício do povo de hoje e do futuro da Nação, pelos 

benefícios que advirão às gerações vindouras. Trai, sim, aquele que, em vez de lutar pelo progresso do seu país, o 

coloca à mercê dos imperialistas estrangeiros, subordinando-os aos seus interesses. Quem pretendeu ou pretende 

vender o nosso território aos Estados Unidos para que nele se estabelecem bases através das quais poderão invadir 

o Brasil a qualquer momento? Não foi Prestes. E por quê? Porque Prestes é comunista.
82 

 

Após esse desenvolvimento teórico sobre o comunismo, afirmando que os comunistas no Brasil 

lutam pela democracia, fica evidente mais uma vez a linha do partido presente na fala de Calvino. 

Seguindo a essa defesa apaixonada da condição de comunista, ele ainda afirma que Prestes é 

acusado por representar os ―direitos do povo contra o nosso capitalismo reacionário‖, que se 
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subordina ao capital estrangeiro em detrimento do desenvolvimento do país. E na sequência, 

terminando o seu artigo, curiosamente afirma: 

 

Perguntar-se-á por que escrevi tudo isto. Respondo antecipadamente: não sou comunista, pois não tenho a 

honra de pertencer ao Partido de Vanguarda do Proletariado. Sou antifascista e vejo claramente que, se não 

desmascararmos a trama fascista, iniciada com as acusações a Prestes, teremos todos que ser escravos do 

imperialismo estrangeiro, sob a chibata de seus capatazes nacionais. (…) Não bastam essas razões para me expor, 

como me exponho, à fúria dos fascistas e traidores de nossa Pátria?
83 

 

 Volto a afirmar que essa reiterada preocupação de Calvino Filho em dizer que não é comunista 

tem relação direta com o fato do editor já ter sofrido diversos atos de censura sobre os seus livros. É 

uma forma de tentar se salvaguardar de novos investidas, até porque, nesse momento, tem início 

uma mudança de conjuntura, do entusiasmo após a vitória dos Aliados na Guerra, para o início da 

tensão da Guerra Fria. Em solo nacional esse novo momento já começava a se expressar através do 

governo abertamente anticomunista do General Dutra. 

 

No ano de 1946, o editor ainda é citado em uma nota assinada por diversos intelectuais e 

publicada pelo jornal sobre uma visita do embaixador russo ao Brasil, por conta do reatamento de 

relações diplomáticas entre os dois países. É desse ano também as primeiras propagandas de uma 

outra revista editada por ele e S. O. Hersen, a Divulgação Marxista. Como o nome sugere, a revista 

focava o seu conteúdo em artigos dos teóricos do marxismo-leninismo como Lênin e Stalin, textos 

sobre a realidade soviética e a história do socialismo, comentários acerca da obra de Marx e críticas 

a economia capitalista, com tiragem de duas edições por mês. Além de textos do próprio Calvino, a 

revista, que ainda circulava em 1947, trouxe contribuições de diversos autores soviéticos, e na sua 

edição de número 12 um artigo de Caio Prado Jr. sobre a exploração de jazidas no Brasil Colonial. 

 

Em 1947, é publicada uma nota a respeito de um jantar em homenagem ao escritor Aníbal 

Machado promovido pela ABDE (Associação Brasileira de Escritores), na qual o nome de Calvino 

Filho aparece ao lado de inúmeros intelectuais, muitos deles membros do PCB, como Cândido 

Portinari, Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado. No texto aparece que o editor estaria 

acompanhado pela sua ―senhora‖, o que mostra que nesse momento ele era casado. Além disso, fica 

claro mais uma vez como Calvino Filho fazia parte de importantes círculos intelectuais e era 

próximo de suas entidades, como a ABI e a ABDE. 
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A partir de 1948, após o PCB cair novamente na ilegalidade e ter os seus representantes no 

Congresso cassados, a Editorial Calvino também desaparece, fazendo com que o editor Calvino 

Filho mudasse o foco da sua atividade profissional, tornando-se corretor de Artes Plásticas, pelo 

menos momentaneamente. É desse ano diversos anúncios sobre as ―Exposições Calvino‖, ocorridas 

na Galeria Calvino, especializada na venda de pinturas. Em uma propaganda do dia 6 de agosto 

desse ano é anunciada uma ―exposição e venda de pinturas‖ a ser realizada no Instituto dos 

Arquitetos do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Fazem parte da exposição pinturas de Cândido 

Portinari
84

, José Pancetti
85

, Oswaldo Teixeira
86

, Raul Deveza
87

, Quirino Campofiorito
88

, Sinhá 
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Edith Behring (Rio de Janeiro RJ 1916 - idem 1996). Gravadora, pintora, desenhista, professora. Inicia sua formação 

estudando desenho e pintura com Candido Portinari (1903-1962). Pela antiga Universidade do Distrito Federal, obtém 

licenciatura em educação artística. Entre os anos de 1944 e 1950, reside em Belo Horizonte, onde ensina desenho na 

Escola Guignard. De volta ao Rio de Janeiro, aprende xilogravura e desenho em guache com Axl Leskoschek (1889-

1975) e gravura em metal com Carlos Oswald (1882-1971), na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 1953, é 

contemplada com uma bolsa de estudo de pintura do governo francês. Em Paris, encontra Milton Dacosta (1915-1988) e 

Maria Leontina (1917-1984), que lhe indicam o ateliê de Johnny Friedlaender (1912 - 1992). Abandona, então, a idéia 

de estudar pintura e ingressa no curso de gravura em metal. Nesse período, começa a trabalhar com Flavio-Shiró (1928), 

João Luís Chaves (1924) e Mário Carneiro. Em 1955, realiza sua primeira exposição individual, na Galerie Saint 

Placide, em Paris. Ao voltar ao Brasil, em 1957, é convidada a lecionar no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro - 

IBA, atual Escola de Artes Visuais do Parque Lage - EAV/Parque Lage. Em 1959, organiza o Ateliê de Gravura do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ), onde trabalha com Anna Letycia (1929) e Rossini Perez (1932) 

e permanece por dez anos. Em 1963 é premiada na Bienal Americana de Gravura de Santiago. Participa das Bienais 

Internacionais de São Paulo, de 1957 a 1967. Em 1980, recebe o prêmio melhor exposição individual da Associação 

Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Em 1983, a Galeria Banerj realiza uma retrospectiva de suas obras. Disponível 

em: http://www.enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa25535/edith-behring. Acesso em: 05 jun. 2016. 
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 Eugênio de Proença Sigaud (Santo Antônio de Carangola1 RJ 1899 - Rio de Janeiro RJ 1979). Pintor, gravador, 

artista gráfico, ilustrador, cenógrafo, crítico, professor, arquiteto e poeta. Forma-se em engenharia agronômica em 1920, 

na Escola de Agronomia de Belo Horizonte. Em 1921 frequenta o curso livre da Escola Nacional de Belas Artes - Enba, 

e é aluno de Modesto Brocos. Mais tarde, em 1927, ingressa no curso de arquitetura da Enba, que conclui em 1932.  

Sigaud participa do 38º Salão Nacional de Belas Artes, organizado em 1931 pelo urbanista Lucio Costa, conhecido 

como Salão Revolucionário por permitir a exibição da obra de todos os inscritos, causando a polêmica que leva ao 

afastamento do urbanista da direção da instituição. Em seguida Sigaud forma, ao lado de Quirino Campofiorito, Milton 

Dacosta, Joaquim Tenreiro e José Pancetti, o Núcleo Bernardelli, em 1931. Movimento de oposição ao conservadorismo 
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Bustamante Sá
94

, Djanira Motta
95

, entre outros. O anúncio ainda traz um complemento que diz: 

 

Calvino Filho aceita encomendas de qualquer gênero de pinturas, pois representa grande número de artistas 

brasileiros, de todas as escolas, com renome local, nacional e internacional, dos quais também vende as telas já 

prontas, facilitando o pagamento a quem desejar. (…) 

                                                                                                                                                                  
reinante na Enba, o grupo propõe, entre outras iniciativas, a democratização do ensino técnico e o acesso livre aos 

salões de arte. Em 1935, o grupo é expulso dos porões da Enba por pressão dos acadêmicos, mas continua unido até o 

início da década seguinte. Também em 1935 Sigaud ingressa no Grupo Portinari, agremiação informal que se reúne em 

torno de Candido Portinari, tendo como uma de suas principais linhas de atuação a pintura mural. Sigaud torna-se um 

dos principais porta-vozes do muralismo ao publicar, no mesmo ano, o artigo Por que É Esquecida entre Nós a Pintura 

Mural?, no Jornal de Belas Artes. É um dos artistas brasileiros selecionados para a 1ª Bienal Internacional de São Paulo, 

no Pavilhão do Trianon. A convite de seu irmão, o bispo dom Geraldo Sigaud, projeta e decora a Catedral Metropolitana 

de Jacarezinho, no Paraná, entre 1954 e 1957. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9338/sigaud. 

Acesso em: 05 jun. 2016. 
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 Joaquim Albuquerque Tenreiro (Melo Guarda, Portugal 1906 - Itapira SP 1992). Designer, escultor, pintor, gravador e 

desenhista.  Em 1928, transfere-se definitivamente para o Rio de Janeiro, passando a freqüentar o curso de desenho do 

Liceu Literário Português e faz cursos no Liceu de Artes e Ofícios. Em 1931, integra o Núcleo Bernardelli, grupo criado 

em oposição ao ensino acadêmico da Escola Nacional de Belas Artes - Enba. Na década de 1940, dedica-se à pintura de 

retrato, de paisagem e de natureza-morta. Entre 1933 e 1943, trabalha como designer de móveis nas empresas Laubissh 

& Hirth, Leandro Martins e Francisco Gomes. Em 1942, realiza para a residência de Francisco Inácio Peixoto seu 

primeiro móvel moderno. Em 1943, monta sua primeira oficina, a Langenbach & Tenreiro e, alguns anos depois, 

inaugura duas lojas de móveis; primeiro no Rio de Janeiro e, posteriromente, em São Paulo. No final da década de 

1960, Joaquim Tenreiro encerra as atividades na área da concepção e fabricação de móveis para dedicar-se, por mais 20 

anos, exclusivamente às artes plásticas, principalmente à escultura. Em 1969, executa um painel para a Sinagoga 

Templo Sidon e, em 1974, dois painéis para o auditório do Senai, ambos na Tijuca. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10084/joaquim-tenreiro. Acesso em: 05 jun. 2016. 
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 Rubem Fortes Bustamante Sá (Rio de Janeiro RJ 1907 - idem 1988). Pintor, desenhista e professor. Em 1926, ingressa 

na Escola Nacional de Belas Artes - Enba, onde tem aulas com Rodolfo Amoedo (1857-1941) e Augusto Bracet. Dois 

anos depois, expõe pela primeira vez no Salão Nacional de Arte Moderna - SNAM. Com outros artistas, sai da Enba 

para fundar o Núcleo Bernardelli, em 1931. Participa do 1º Salão do Núcleo Bernardelli, um ano depois. É aluno de 

Manoel Santiago (1897 - 1987) e pinta freqüentemente ao ar livre com os colegas Milton Dacosta (1915 - 1988) e José 

Pancetti (1902-1958). Em 1936, ganha a medalha de prata do SNAM e, em 1938, o prêmio de viagem ao país, graças ao 

que visita Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, registrando as paisagens locais. Em 1949, recebe o 

prêmio de viagem ao estrangeiro. Vai a Lisboa, Madri e Paris. Nesta última cidade, freqüenta a Académie Julian, sob a 

orientação de Chaplain-Midy e André Planson. Quando volta ao Rio de Janeiro, em 1952, passa a participar do Salão 

Nacional de Arte Moderna - SNAM. Faz várias exposições pelo Brasil e algumas no exterior, como, em 1974, Salônica, 

na Grécia, Toronto, Nova York e países da América do Sul. É professor da Associação Brasileira de Desenho, que ajuda 

a fundar, e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, pelo qual se aposenta. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21447/bustamante-sa. Acesso em: 05 jun. 2016. 
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 Djanira da Motta e Silva (Avaré, São Paulo, 1914 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1979). Pintora, desenhista, 

cartazista e gravadora. Muda-se para São Paulo em 1932. Em 1937, é internada com tuberculose em sanatório de São 

José dos Campos, no qual começa a desenhar. Muda-se para o Rio de Janeiro em 1939 e abre uma pensão no bairro de 

Santa Teresa, onde convive com artistas modernos como Milton Dacosta (1915-1988), a portuguesa Maria Helena 

Vieira da Silva (1908-1992), o húngaro Arpad Szènes (1897-1985), o Carlos Scliar (1920-2001) e o romeno Emeric 

Marcier (1916-1990), com quem tem aulas de pintura. Também em 1939 assiste a aulas de pintura no Liceu de Artes e 

Ofícios do Rio de Janeiro. Em 1942, expõe pela primeira vez na Divisão Moderna do Salão de Belas Artes e no ano 

seguinte , faz sua primeira individual no edifício da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Em 1943, 

participa da exposição Pintura Moderna Brasileira na Royal Academy of Arts, em Londres, Inglaterra. Nessa época, 

também expõe suas obras na Argentina, no Uruguai e no Chile. Entre 1944 e 1947, mora nos Estados Unidos. Em 1946, 

realiza exposição individual na New School for Social Research, em Nova York, e expõe em Washington e Boston. 

Também participa da exposição de Arte Moderna no Museu Nacional de Arte Moderna, em Paris. Após voltar ao Brasil 

conhece, em 1950, o poeta e historiador José Shaw da Motta e Silva (1920- s/d), com quem se casa. Nos anos 1950 e 

1960, além de participar de diversas exposições, realiza projetos como: o mural Candomblé (1957), para a casa do 

escritor Jorge Amado (1912-2001); os azulejos da Capela de Santa Bárbara (1958), Rio de Janeiro; e as ilustrações do 

livro Campo Geral (1964), do escritor Guimarães Rosa (1908-1967). Em 1977, o Museu Nacional de Belas Artes 

(MNBA), no Rio de Janeiro, promove retrospectiva de sua trajetória. Após sua morte, seus quadros são expostos em 

diversas exposições nacionais e internacionais. No acervo do MNBA estão abrigadas 813 de suas obras. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9397/djanira. Acesso em: 05 jun. 2016. 
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Retratos de qualquer gênero, desde o ―a carvão‖ até o ―a óleo‖, poderão também ser pintados à base de uma 

simples fotografia, donde o artista com sua excepcional sensibilidade, destacará os detalhes marcantes da 

personalidade do retratado. 

 

Em outros anúncios da galeria, além de se reafirmar sempre que Calvino Filho trabalha apenas 

com ―boa pintura‖ com preços que variam ―de trezentos a muitos milhares de cruzeiros‖, o requinte 

e bom gosto em se presentear com pinturas, entre outras formas de propaganda, um detalhe chama a 

atenção ao final dos anúncios com os dizeres: ―aceitam-se encomendas de livros e revistas 

estrangeiras‖, o que mostra que o editor comunista não largou por completo o ramo dos livros, 

mantendo ainda algum grau de atividade nesse sentido. 

 

2.3: Anos 1950: Desfecho de uma vida militante 

 

Nos anos 1950, a presença de Calvino Filho se torna bastante pontual nos jornais, 

principalmente no Diário da Noite. Em 1951, seu nome aparece em uma reportagem sobre o 

Movimento Brasileiro dos Partidários da Paz, uma frente ampla da qual participavam os 

comunistas, agora na clandestinidade, que reivindicava o fim da Guerra da Coréia. Quanto a sua 

atividade como editor, essa continuou como pode ser visto em um telegrama recebido por ele da 

Associação Soviética Livro Internacional, datado de 21 de agosto de 1952, no qual consta o 

seguinte conteúdo: 

 

AO SR. CALVINO FILHO 

 

Em resposta à sua carta de 22 de julho deste ano, comunicamos que estaremos lhes enviando as Obras de V. I. 

Lenin e I. V. Stalin. 

 

Dos escritos de K. Marx e F. Engels, propomos publicar as ―Obras escolhidas em dois tomos‖, bem como 

trabalhos à parte. 

 

Pedimos que efetue o pagamento das quantias referentes aos livros recebidos por meio da firma ―Ediciones 

Pueblos Unidos‖. 

 

Atenciosamente, 

 

 

O ESCRITÓRIO DE EXPORTAÇÃO 

 

Logo, fica claro que Calvino Filho permaneceu em atividade no ramo editorial e na edição de 

livros marxistas, ainda que a Editorial Calvino já não existisse mais. 

 

No dia 13 de dezembro de 1954 sai no Diário da Noite uma convocação para o Primeiro 
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Congresso Nacional de Intelectuais, seguido de uma lista com o nome de centenas de intelectuais. 

Calvino Filho faz parte do grupo do Distrito Federal, ao lado de nomes como Astrojildo Pereira, 

Alina Paim, Dias Gomes, Ênio Silveira, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, entre outros. Diz a 

convocação: 

 

O Brasil possui um patrimônio cultural que se criou e vem se enriquecendo no decurso de toda sua história, e 

que representa valiosa contribuição ao tesouro comum da cultura universal. 

Nos mais diversos ramos da nossa cultura verificamos peculiaridades nacionais que bem revelam as virtudes 

criadoras do povo brasileiro. No entanto, os intelectuais brasileiros estão convencidos de que é necessário e 

urgente um esforço conjunto afim de preservar o caráter nacional de nossa cultura, vencer as barreiras que hoje 

mais do que nunca se opõem ao seu livre desenvolvimento e permitir que se estabeleça o mais amplo intercâmbio 

cultural com todos os países, em benefício da cultura de toda humanidade. 

É certo também que os intelectuais brasileiros não tiveram até aqui oportunidade de promover e manter 

contatos permanentes entre as suas diversas categorias profissionais, e compreendem que daí decorre a maior 

parte dos obstáculos à execução de medidas comuns em defesa de seus interesses éticos e profissionais. 

Essas considerações nos levam a propor a realização de um CONGRESSO NACIONAL DE 

INTELECTUAIS em que se reúnam poetas, escritores, artistas, cientistas, educadores, cineastas, jornalistas, 

juristas, pesquisadores, editores, profissionais liberais, técnicos, universitários, musicistas, radialistas, etc., com o 

propósito de examinar tais problemas e encontrar medidas capazes de solucioná-los, num ambiente de paz e 

entendimento entre os povos.
96

 

 

Essa foi a última aparição do nome do editor no Diário da Noite referente as suas atividades 

profissionais, seja como jornalista ou editor. No caso da imprensa do partido, o editor ainda terá 

algumas aparições. A primeira delas em 27 de março de 1956 na Imprensa Popular, quando da 

adesão de novos membros para a Comissão Nacional de Anistia, após a sua seção solene de criação 

no auditório da ABI. A nota na primeira página do jornal comemorava a adesão do editor Calvino 

Filho e do radialista Mário Lago, entre outras figuras do mundo intelectual. Segundo o jornal, essa 

comissão tinha como objetivo ―a pacificação da família brasileira‖, marcada pela perseguição aos 

comunistas no contexto da Guerra Fria. 

 

Nas páginas da Imprensa Popular, jornal do PCB, Calvino ainda marca presença com duas 

contribuições para a ―Tribuna de Debates‖. Aqui é importante destacar que essa é a principal 

evidência de que o editor era de fato membro do partido, já que tratava-se de sessão exclusiva na 

imprensa partidária para membros do partido realizarem os debates políticos e teóricos que estavam 

colocados naquele momento. Assim foi às vésperas do IV Congresso quando o PCB abriu a sessão 
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―Tribuna do IV Congresso‖ no jornal A Voz Operária em 1954
97

, e também após o XX Congresso 

do PCUS, principalmente nos anos de 1957 e 1958.
98

 

 

O primeiro artigo intitula-se “Inteliguêntsia” Marxista e foi publicado no dia 29 de janeiro de 

1957. Nele, o editor dialoga com Agildo Barata acerca da questão da superação da divisão de 

trabalho manuel e trabalho intelectual dentro da concepção marxista. Ele discorre a respeito da 

forma como Barata utilizou esse termo em um artigo, dando a entender que a ―inteliguêntsia‖ seria 

uma ala fundamental do partido. Fica claro no decorrer do artigo como essa discussão está inserida 

na questão mais ampla do impacto do XX Congresso do PCUS no PCB. Diz Calvino: 

 

Como devemos entender a formulação ―inteliguêntsia‖ marxista? Que por extensão, no movimento operário 

mundial, no seio dos partidos comunistas, que a todos iguala na situação objetiva de revolucionários, diz-se que 

constituem a ―inteliguêntsia‖ marxista quantos, independentemente da situação social ou posição na produção, 

elevam a sua consciência revolucionária à luz do marxismo-leninismo. 

Nos partidos comunistas de estados não socialistas, portando, a distinção entre os indivíduos 

independentemente de sua situação de classe e de grau cultural, intelectuais ou não, faz-se através da elevação que 

alcançam do nível ideológico marxista-leninista, donde caber a essa camada chamada ―inteliguêntsia‖ marxista, 

em grande parte, a tarefa de contribuir para a teorização dos fatos e realidades e a sua inculcação às amplas massas 

partidárias e sem partido, sobre a base da propaganda e divulgação das ideias, dos princípios marxistas-leninistas, 

que precisam impregnar a consciência das massas, se se deseja que venham a ser as ideias dominantes. 

É justamente por isso que nos CC se encontram operários, camponeses, militares, intelectuais, etc., 

constituindo o grupo principal da ―inteliguêntsia‖ marxista do partido.
99 

 

Aqui o editor define o que seria a ―inteliguêntsia marxista‖ dentro do partido. Essa seria a ala de 

militantes, operários e intelectuais, que tendo um entendimento mais aprofundado acerca das 

diretrizes do marxismo-leninismo, teriam a tarefa de fazer chegar essas ideias a toda massa 

proletária, através do trabalho de agitprop. Ele deixa claro que, o que faz um militante parte dessa 

―inteliguêntsia‖ não é a sua origem de classe, mas sim o seu nível de compreensão da doutrina 

marxista-leninista. Ainda sobre essa questão, argumenta Calvino: 

 

Todavia, por mais sábio e abnegado que seja o dirigente, se isolar das massas, afastar-se da realidade, jamais 

poderá ser um dirigente completo, à altura das necessidades do movimento proletário. Poderá vir a ser  até mesmo 

um excelente burocrata, mas nunca um dirigente comunista. 

Ninguém, seja quem for, dirigente ou não, que se isola num gabinete, ainda que repleto de valiosos livros dos 
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clássicos do marxismo e do quanto se publique no mundo, com perfeito serviço de informações, nunca poderá 

interpretar acertadamente a realidade social e a vida que é o movimento das massas expresso nas suas lutas 

econômicas e políticas. 

Somente em contato permanente com as massas, ensinando-as e principalmente aprendendo com elas, os 

dirigentes e o ideólogo socialista poderão fundir a teoria com a prática, tornando-se dessa forma verdadeiros guias 

mestres das massas trabalhadoras. 

Os movimentos das massas que são a sua vida, sem dúvida, são o caldo da cultura, o meio adequado, em que 

se desenvolvem plenamente os dirigentes e ideólogos socialistas. Fora desse meio ótimo, é a estagnação, 

decomposição e morte.
100 

 

Nesse trecho o editor deixa claro que a ―inteliguêntsia‖ e os dirigentes comunistas não podem se 

ater apenas a teoria marxista, deixando a prática militante de lado. Ele diz com todas as letras que 

um dirigente que não participa ativamente do movimento dos trabalhadores é um burocrata e não 

um líder comunista. Ele ainda enfatiza que são esses movimentos o ―meio adequado‖ e o ―caldo de 

cultura‖ que de fato forjam as lideranças, e que mais do que ensinar, é preciso aprender com os 

trabalhadores. Essa é uma crítica bastante presente nesse momento de debates acerca dos erros e 

equívocos do PCB pós-XX Congresso do PCUS, no qual o burocratismo e o engessamento da 

liderança partidária são duramente criticadas. Nessa linha vem a ideia de uma direção que não 

apenas ensine aos trabalhadores de forma unilateral, mas que, ao invés disso, mantenha uma relação 

dialética de ensinar e aprender com as massas proletárias. 

 

Calvino continua seu texto dizendo que os dirigentes do partido estavam saindo de suas 

―redomas de vidro‖, mudança de comportamento causada por conta do relatório secreto de Krushev 

revelado no XX Congresso do PCUS. Por esse motivo, eles deveriam continuar sendo apoiados pela 

classe trabalhadora e todos os membros da ―inteliguêntsia‖ marxista brasileira, inclusive para não 

cometerem os mesmos erros do passado. Era preciso acreditar nos dirigentes como ―fraternais guias 

e mestres capazes‖. 

 

O editor ainda concorda com Agildo Barata quando esse afirma que o caminho para o 

socialismo no Brasil deverá ser ―descoberto‖ pela intelectualidade marxista. Segundo ele: 

 

(...) as nossas massas trabalhadoras, em geral, por culpa consciente da classe dominante, são incultas. Os 

indivíduos alfabetizados, na sua generalidade, não possuem cultura senão primária. Poucos são os que lograram 

frequentar um curso secundário. 

Somente especialistas, homens de grande cultura, poderão dar-nos um quadro tão perfeito quão possível da 
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realidade brasileira. Esses especialistas, intelectuais, são indispensáveis no cumprimento dessa tarefa. Até aqui, no 

campo capitalista, a cultura é privilégio da burguesia, que a nega criminosamente aos trabalhadores, tornando-a 

inacessível para eles, simples máquinas que são de produzir mais-valia.
101

 

 

Dessa forma, ainda que o editor defenda que a origem de classe não impeça alguém de fazer 

parte da ―inteliguêntsia‖ do partido, ele demonstra que por uma questão de desigualdade social essa 

função acabe hegemonizada pelos intelectuais em detrimento dos operários. Por conta dessa 

situação, para Calvino Filho, a compreensão do materialismo histórico não estaria ao alcance de 

todos. Ele faz um paralelo entre um médico e um intelectual marxista, dizendo que assim como o 

primeiro possui conhecimentos específicos para o diagnóstico dos pacientes, o segundo também o 

teria, mas nesse caso seriam conhecimentos para a interpretação correta da realidade concreta, 

sendo o marxista um ―médico da sociedade‖. Assim como os médicos lutariam contra os 

―charlatões‖ e ―curandeiros‖ que tentariam enganar os pacientes, os marxistas deveriam lutar contra 

os mal intencionados do campo da sociologia, que seriam os social-democratas, os anarquistas, os 

fascistas, etc. E continua: 

 

É no seio dos partidos comunistas (vanguardas proletárias) que se encontram os marxistas. Isto, contudo, não 

significa que todos os comunistas sejam marxistas. Basta aos comunistas aceitarem e defenderem tão 

consequentemente quanto possível, os princípios marxistas, na prática. 

São marxistas no seio dos partidos comunistas os intelectuais revolucionários – Lênin é o exemplo mais alto – 

que estudaram profundamente o marxismo e consequentemente defendem, na sociedade, o ponto de vista do 

proletariado, da classe única verdadeiramente revolucionária, cuja missão histórica de coveiro do capitalismo 

ninguém mais discute nos tempos atuais. Da mesma forma são marxistas os poucos trabalhadores em geral, os 

assalariados, que se elevaram à custa de sacrifícios incríveis pelo estudo sacrificado à compreensão superior das 

leis e princípios marxistas. 

Ser marxista, portanto, não é privilégio dos intelectuais, diplomados ou não, tampouco dos operários, mas dos 

que dedicaram o melhor tempo de sua vida ao estudo do marxismo. Os exemplos de Engels e Stalin são 

decisivos.
102

 

 

Calvino Filho faz uma diferenciação entre ―marxistas‖ e ―não-marxistas‖ dentro do partido. Os 

―marxistas‖ seriam aqueles que teriam um entendimento mais completo acerca do marxismo, que 

seriam os ―intelectuais revolucionários‖, que justamente por terem essa compreensão teórica seriam 

os líderes partidários, a ―vanguarda proletária‖. Ele cita como grandes exemplos nesse sentido 

Lênin, Engels e Stalin. Em relação aos ―não-marxistas‖, fica subentendido que seriam aqueles 

militantes focados nas questões práticas da militância, voltados ao cumprimento da linha e das 
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tarefas partidárias. 

 

O editor conclui afirmando serem os intelectuais revolucionários irmãos de luta dos 

trabalhadores manuais: 

 

A condição de existência dos intelectuais revolucionários é a presença de uma classe revolucionária, no 

presente, do proletariado. A condição de emancipação do proletariado inclui a existência de intelectuais 

revolucionários. Somente unidos – proletários e intelectuais revolucionários – realizarão a transformação da 

sociedade em que vivemos em socialista. (…) 

Não há, portanto, porque não acompanhá-los na luta contra os inimigos do Partido e criar malquerenças entre 

intelectuais revolucionários e operários, que precisam e devem constituir um bloco monolítico, à base de uma 

unidade consciente.
103

 

 

Para ele, a existência dos intelectuais revolucionários, da ―vanguarda proletária‖, é condicionada 

a existência da classe proletária, que necessitaria dos intelectuais para cumprir a sua função 

histórica de classe revolucionária. Mais uma vez, fica evidente uma relação dialética proposta por 

Calvino, dessa vez entre os intelectuais revolucionários e a massa proletária, que em unidade 

deveriam avançar na luta. 

 

Por fim, o outro artigo de Calvino Filho na ―Tribuna dos Debates‖ é publicado no dia 8 de 

fevereiro de 1957. Nesse segundo texto, intitulado Grave Infração de Princípio, o editor polemiza 

sobre um artigo de Carlos Marighella chamado O artigo de Prestes e o Internacionalismo 

Proletário. Calvino afirma esperar se tratar de ―um lapso e não de convicção revolucionária‖ de 

uma figura tão fiel ao partido como Marighella. O editor critica a seguinte declaração do dirigente 

comunista: 

 

Nossa maior autocrítica deve ser por não termos ainda tornado vitoriosa a luta para levar ao poder o 

proletariado e as demais classes revolucionárias, cuja frente única torna imprescindível constituir agora afim de 

assegurar no futuro a transição ao socialismo.
104

 

 

Afirma Calvino sobre esse trecho: 

 

No Brasil, a direção do PC, antes ou agora, deixou de realizar a revolução, de tomar o poder, unicamente por 

culpa da sua incapacidade dirigente? Ou melhor, para que se realize a revolução, a tomada do poder, basta apenas 
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o desejo da direção do PC, inda que imensa seja a sua sabedoria ou nele exista um gênio incomparável como 

Lênin? Para que uma revolução ou tomada do poder se efetive, não são necessárias para que se realize todo um 

conjunto de condições objetivas e subjetivas? Ou basta apenas que exista um PC completamente capaz de realizar 

a revolução, a tomada do Poder? As revoluções não são o resultado necessário, sujeito a leis universais e 

particularidades nacionais do desenvolvimento da sociedade de classes, da luta de classes? 
105

 

 

O editor critica o posicionamento de Marighella por esse não seguir a ―teoria da Revolução‖ 

encontrada nos preceitos da doutrina marxista-leninista, dando a entender que o processo 

revolucionário aconteceria por mera vontade da direção partidária, ignorando outros fatores. E 

complementa: 

 

O artigo de Marighella, e estamos nisso persuadidos, não ajuda os comunistas de baixo nível ideológico a 

compreenderem princípios fundamentais do marxismo-leninismo, tais como a ―teoria da revolução‖ e o 

―internacionalismo proletário‖. Pelo contrário. Cremos até que levará ao erro e a confusão abnegados quadros 

partidários e sem partido, que, infelizmente em geral, são de baixíssimo nível ideológico e político para cuja 

elevação todo esforço será pequeno e nenhum, sério e inteligente, até agora, foi realizado. Salvo o presente debate 

consequente ao XX Congresso do PCUS.
106

 

 

Para Calvino, o posicionamento de Carlos Marighella não é apenas equivocado, mas estaria 

―deseducando‖ as massas proletárias, inclusive quadros do partido. Para ele, o artigo do dirigente 

comunista atrapalha na formação ideológica dos quadros, afirmando ainda que os esforços nesse 

sentido por parte do partido ainda são pífios, tendo início alguma mudança nesse sentido só após o 

XX Congresso do PCUS. O editor segue citando vários trechos de obras de Marx e Lênin para 

corroborar o seu posicionamento, e continua: 

 

Poderíamos alongar-nos com dezenas de outras citações dos clássicos do marxismo, inclusive com algumas 

notáveis de Stalin sobre o papel e a missão do partido, todavia julgamos que o leitor de mais não precisa para 

reconhecer a violação de princípio marxista-leninista, que encerra a afirmação de Marighella.
107

 

 

Para o editor, a afirmação do dirigente comunista não se trata apenas de divergência teórica, mas 

vai além, tratando-se de ―violação de princípio‖, tirando a crítica do campo teórico-político e 

trazendo para o campo moral, como se a afirmação fosse um desvio de conduta. É interessante notar 

como Calvino ainda utiliza a figura de Stalin como grande exemplo teórico, já que a figura do líder 

da URSS vinha sofrendo grande desgaste no mundo todo desde a divulgação do relatório Krushev. 
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Nessa linha de raciocínio continua Calvino a sua crítica: 

 

O açodamento pequeno-burguês e as muitas ideias sobre a revolução, a muitos criminosamente tem levado a 

substituir ―as armas da crítica pela crítica das armas‖ (Marx). Mas isso se manifesta como aventureirismo, 

incompatível com um verdadeiro dirigente comunista. Esse aventureirismo, entre nós, já custou sangue e 

sofrimentos sem conta, em 1935... 

E até agora, infelizmente, a direção do PCB tem procurado encobrir o erro de 1935, mascarando-o de diversas 

formas. Resultado, um intelectual revolucionário do porte de Marighella continua a alimentar e a propagar falsas 

ideias sobre a teoria da revolução, o que levará, consequentemente, como dirigente, a contribuir na repetição de 

velhos erros.
108

 

 

O editor aqui, indiretamente, acusa as ideias defendidas por Marighella de ―pequeno-

burguesas‖, e diretamente acusa o dirigente de ―aventureirismo‖ ao conclamar uma tática de ação 

direta que já havia sido derrotada em 1935, trazendo grandes prejuízos ao partido. A crítica de 

Calvino se estende para a direção do partido, que segundo ele, até aquele momento ainda não havia 

feito a necessária autocrítica da via armada para a Revolução, que para ele só poderia levar a novos 

equívocos no futuro. E termina afirmando: 

 

É preciso, portanto, que Marighella, em face da sua imensa responsabilidade como dirigente comunista e de 

intelectual revolucionário, reestude a teoria da revolução e o papel do Partido, a fim de fazer a autocrítica da sua 

autocrítica citada, com que muito lucrarão, sem dúvida, as massas partidárias e as sem partido.
109

 

 

Calvino termina sugerindo a Carlos Marighella que esse retorne aos estudos teóricos acerca da 

teoria revolucionária defendida pelo marxismo-leninismo, e faça uma ―autocrítica de sua 

autocrítica‖, rechaçando o posicionamento defendido em seu artigo. É interessante notar que nesse 

momento de mudanças pós-XX Congresso do PCUS nem mesmo a doutrina marxista-leninista é 

mais unânime dentro do partido, o que fica bastante claro nessa divergência entre Marighella e 

Calvino, o que já é um indício dos ―rachas‖ pelos quais passará o partido nos anos seguintes. Vale 

notar ainda que o editor permaneceu fiel às diretrizes partidárias anteriores a 1956, ainda que 

também apresente algumas críticas quanto ao distanciamento da direção do partido em relação às 

massas proletárias. 

 

Enfim, a última notícia referente a José Calvino Filho na imprensa, mais uma vez no Diário da 

Noite, é de 24 de junho de 1959, sobre o falecimento do editor. Na coluna intitulada ―Teatro de 
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Sombras‖ de autoria do escritor Abguar Bastos, consta a seguinte nota: 

 

Os professores da Faculdade de Medicina recusaram-se a aceitar, para estudos e dissecação entre os alunos, o 

corpo do médico e editor José Calvino Filho, que assim o dispusera como última vontade. Amigos do extinto 

providenciaram seu imediato enterramento.
110

 

 

Sendo assim, o editor Calvino Filho não teve a sua última vontade atendida, o que não é difícil 

imaginar que tenha relação com o fato do mesmo ser publicamente um militante comunista, 

lembrando que nesse momento uma segunda onda anticomunista começa a se fortalecer no país.
111

 

Até onde foi possível apurar, o editor não estava casado no momento do seu falecimento e nem 

deixou herdeiros. 

 

Por fim, podemos afirmar que o editor José Calvino Filho teve uma vida dedicada aos livros e a 

intensa atividade nos meios intelectuais, unindo as duas frentes na sua militância comunista. Essa 

militância tem início com clareza nos anos 1930, com sua primeira experiência editorial, o início de 

suas colunas no Diário da Noite, e as várias repressões sofridas por parte da polícia política do 

Estado Novo. Conhece o seu auge enquanto editor e intelectual nos anos 1940, pegando carona na 

reestruturação, e depois legalidade do PCB, que naqueles anos conhece o seu momento de maior 

popularidade devido ao papel decisivo da URSS na derrota do nazifascismo na Segunda Guerra 

Mundial. Continua editando e participando da vida intelectual do partido até os anos 1950, e morre  

sem romper com o partido, ainda fiel as diretrizes teóricas do marxismo-leninismo. 

 

Nos próximos capítulos focaremos a análise na questão editorial propriamente dita, analisando o 

catálogo da Editorial Calvino Limitada, na sua retomada dos anos 1940, e sua relação com a linha 

política do PCB. No capítulo 2 será analisada a forma dos livros, seu design e as artes de capa, e no 

capítulo 3, seu conteúdo, com a análise de paratextos e textos dos livros editados por Calvino Filho. 
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 3. Capítulo 2: Editorial Calvino: Design como expressão da luta política 

 

Com a reorganização de sua editora a partir do início dos anos 1940, Calvino Filho foi 

retomando aos poucos a publicação de livros com caráter abertamente político, principalmente na 

linha de publicações antifascistas, seguidas logo depois, pelas edições de divulgação da realidade 

soviética. Algo que chama a atenção no primeiro contato com os livros publicados pelo editor nesse 

contexto, é o cuidado do mesmo com o design gráfico de suas obras, principalmente àquelas 

vinculadas diretamente aos debates políticos do período. 

 

Nesse sentido, é importante entender a qual contexto pertencia essa produção gráfica da 

Editorial Calvino. Segundo Chico Homem de Mello e Elaine Ramos, os anos 1940 são parte da ―era 

da ilustração‖. A cultura visual brasileira já apresentava influências claras dos estilos internacionais 

do final do século XIX e início do XX, como o art noveau e o art déco, junto ao modernismo inicial 

e tardio, mesclado com o ecletismo dos EUA
112

.  

 

Os avanços tecnológicos da passagem do século XIX para o XX facilitaram a impressão de 

imagens, inclusive coloridas, tornando viável a reprodução de desenhos feitos em papel, o que 

amplia o uso de ilustrações. Esse período é marcado por duas vertentes de designers-ilustradores: 

uma ligada as publicações de cunho mais comercial, influenciada pelos desenhos de humor e a 

pintura realista, e outra ligada as experimentações de linguagem, formada por artistas ligados a 

cultura erudita e aos debates do modernismo e das vanguardas europeias. Ambos tinham em comum 

o fato de pensar a ilustração não apenas como imagem autônoma, mas como estruturadora do 

campo gráfico, já pensada como parte integrada ao texto.
113

 Essa segunda linha marcará de forma 

clara os artistas responsáveis pelas edições da Calvino. 

 

Nesse sentido é crucial começar a análise do catálogo da editora pelas capas dos livros, ou seja, 

pela sua forma. Como argumenta o historiador da arte Rafael Cardoso, ―forma‖ abrange pelo menos 

três aspectos: aparência (aspecto perceptível por um olhar), configuração (no sentido da composição 

das partes do objeto) e estrutura (referente a dimensão construtiva do objeto).
114

 Ele ainda afirma 

que os artefatos possuem a sua própria especificidade discursiva que podemos tentar traduzir 

através do registro verbal, depreendendo de sua análise como suas características visuais e 
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morfológicas sugerem significados e relações. Se os artefatos carregam informações e elas tem 

origens nas associações que fazemos a partir de aparências e contextos, é possível induzir o usuário 

por meio da aparência, segundo ele.
115

 

 

Dessa forma, serão analisados livros de cada coleção editada pela Editorial Calvino nos anos 

1940, sendo elas: ―Os Amorosos da Humanidade‖, ―A Verdade Sobre a Rússia‖, ―Os Grandes 

Homens da Vitória‖, ―Coleção de Estudos Sociais‖ e ―Edições Populares‖, além das edições de 

caráter antifascista e referentes a Guerra. Buscamos compreender a relação entre a aparência e a 

essência das obras, na relação do design gráfico com o conteúdo das mesmas. 

 

3.1 Os Amorosos da Humanidade e A Verdade Sobre a Rússia: Da tipografia a ilustração 

 

Na retomada da editora, Calvino Filho publicou livros de temática geral, que nada tinham a ver 

diretamente com política, uma forma de testar a censura e ter uma ideia mais clara da margem 

existente para a sua ação enquanto editor. Nesse sentido, são editadas duas coleções: Os Amorosos 

da Humanidade, com livros contando a vida íntima de algumas figuras célebres, e a Coleção de 

Cultura Sexual, com obras relacionadas a saúde e comportamento. 

 

Dentro da primeira, encontramos o livro A Vida Amorosa de Lady Hamilton. Na capa da 

primeira edição de 1941 podemos notar a simplicidade da composição gráfica, a simetria em torno 

do eixo vertical, o uso do tamanho e cor das letras para hierarquizar informações, com o nome da 

figura central do livro grafado em vermelho em letras maiores do que o restante das palavras. O 

nome da coleção e do editor aparecem na mesma cor, contrastando com o azul dos outros 

enunciados, como o nome do autor. Além disso, é possível observar uma pequena ilustração, o 

desenho de uma mulher, na parte superior da capa. 
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 Essa simplicidade gráfica começa a mudar a partir de 1943, quando a editora passa a editar a 

coleção A Verdade Sobre a Rússia, marcando o início das suas publicações propriamente políticas 

no período. Na capa do livro Missão em Moscou de Joseph Davies podemos observar mais uma vez 

a simetria em torno do eixo vertical e o uso de diferentes cores e tamanhos de letras para 

hierarquizar informações. O nome do livro aparece em letras maiores revezando as cores preta e 

vermelha, com a segunda sendo usada na palavra ―Moscou‖, em uma clara referência a cor da 

bandeira comunista, com a descrição da obra e o nome da editora seguindo a mesma lógica.  

 

 A primeira novidade dessa capa é justamente a utilização de uma cor chapada de fundo, 

nesse caso o amarelo, completando as cores da bandeira soviética. Marca presença pela primeira 

vez as formas geométricas, nesse caso no ornamento da parte inferior, separando o nome da editora 

do restante do texto. 
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 Outra capa que segue a mesma formatação é a do livro URSS: Uma Nova Civilização de 

Sidney e Beatrice Webb. Podemos observar mais uma vez a simetria em torno do eixo vertical e o 

uso de diferentes cores e tamanhos de letras para hierarquizar informações. O nome do livro aparece 

de duas formas, com a sigla URSS na forma de palavra-ilustração, com um contorno em azul que se 

destaca no fundo branco, e o restante do título em letras normais. Mais uma vez aparece o 

ornamento de formas geométricas para separar o nome da editora do restante do texto. 
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 Na sequência, a capa de um dos livros mais importantes do catálogo da editora, A Rússia na 

Paz e na Guerra de Anna Louise Strong, assinada pelo ilustrador Kauffman, também apresenta 

simetria em torno do eixo vertical, o que fica claro no alinhamento entre o nome da autora e o nome 

da editora, além de parte do título. É clara a geometrização das formas, com dois triângulos 

vermelhos, posicionados à direita e à esquerda, representando os opostos da guerra e da paz, na 

figura de um soldado e um diplomata. Ao centro uma representação do Kremlin e uma novidade: a 
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palavra-ilustração ―Rússia‖, que ganha autonomia e é, ao mesmo tempo, título e parte estruturante 

da ilustração. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro livro fundamental para o catálogo da Editorial Calvino e destaque da coleção ―A 

Verdade Sobre a Rússia‖, O Poder Soviético do Reverendo Hewlett Johnson, deão de Canterbury 

traz em sua capa um fundo vermelho e preto, formando dois quadriláteros complementares. É 

possível observar a divisão em duas simetrias diferentes no texto, uma horizontal e outra vertical. 

No primeiro caso, o artigo ―O‖ do título é simétrico a estrela que aparece do lado superior direito, 

mas assimétrico quanto ao restante do título, o nome do autor e a apresentação do prefácio, 

simétricos entre si. É possível observar também a diferença de cores e grafia das letras, 

hierarquizando as informações e direcionando o olhar do observador primeiramente para o título do 
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livro. Trata-se de um caso de ilustração estruturante
116

, no qual ela própria é concebida como capa, 

incorporando organicamente ao desenho o título da edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa capa é de autoria de Nowell Mary Hewlett Johnson, informação contida na folha de 

rosto do livro. É interessante notar que essa informação não costumava constar nas edições da 

editora, o que nos leva a crer que nesse caso tenha sido um pedido do próprio autor. As ilustrações 

de capa nem sempre vinham assinadas, as que carregavam assinatura eram as de três ilustradores: 

Fernando, Kauffman e Fantappie. Não foi possível encontrar maiores informações sobre esses 

artistas, já que nem mesmo a certeza do nome dos três existe, pois era comum nesse período a 

utilização de pseudônimos. 

 

 Ainda dentro dessa coleção temos o livro A Verdade Sobre a Religião na Rússia. Nessa capa, 
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também assinada por Kauffman, podemos observar a assimetria do eixo horizontal entre o título, 

inclinado, em relação aos nomes dos autores, ao mesmo tempo em que verticalmente o mesmo é 

simétrico com o nome da editora. Mais uma vez o tamanho das letras e as suas cores auxiliam na 

hierarquização de informações, e o recurso da palavra-ilustração é utilizado mais uma vez. Como 

plano de fundo, aparece uma ilustração de um vitral, com o Kremlin ao fundo e alguns camponeses 

a frente. No primeiro plano, a direita, temos representada a figura do patriarca, chefe religioso da 

Igreja Ortodoxa Russa. As ilustrações são tão ou mais importantes do que o texto, demonstrando a 

sintonia entre a imagem e o tema do livro, tratando-se de mais um caso de ilustração estruturante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, fechando essa coleção temos o livro Proteção a Maternidade e a Infância na União 

Soviética/ A Medicina na Rússia de autoria da Dra. Esther Canus e do Dr. Lélio Zeno. Nessa capa, 

outra do ilustrador Kauffman, observamos a simetria do eixo vertical entre o título e o nome dos 

autores, inclinados e feitos também com o recurso da palavra-ilustração, sob um fundo que trabalha 
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com o contraste entre azul e vermelho. Nesse caso o título é incorporado organicamente a 

ilustração, não existindo diferença entre um e outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fica claro pelas capas dessas duas coleções a diferença de tratamento gráfico dado aos livros 

de conteúdo político. Enquanto o livro da coleção Os Amorosos da Humanidade apresenta um 

tratamento gráfico bastante simples, tipográfico, os livros sobre a realidade soviética recebem uma 

atenção gráfica especial, com ilustrações que dialogam diretamente com o conteúdo das obras, 

apresentando uma linguagem visual claramente voltada para um determinado fim. Essa tendência 

permanece nos livros voltados a temática da Guerra e os de caráter antifascista. 

 

 3.2: As edições antifascistas e sobre a Guerra 

 

 As capas dos livros antifascistas deixam o aspecto político do trabalho gráfico ainda mais 

evidente. A obra Educando para a Morte de Gregor Ziemer tem uma das capas mais 
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impressionantes do catálogo da editora. A cena ocupa todo o espaço da capa, em mais um caso de 

ilustração estruturante, através do recurso da cor em degradê ao fundo. O texto é todo assimétrico, 

com o título em letras grandes e brancas chamando a atenção do olhar de quem observa. Na cena, 

uma mãe carrega o seu filho em direção a própria Morte, que veste um capacete com a suástica e 

faz a saudação nazista. O menino enquanto isso reverência essa figura, batendo continência. O 

degradê da capa, que vai do preto ao vermelho, reforça a ideia de morte, e faz referência a ideia de 

inferno. Enfim, a mensagem do editor é bastante clara, e vai de encontro a sua visão a respeito do 

nazifascismo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A mesma tendência é seguida na capa do livro Feras Humanas de W. Langhoff e Georg 

Karst. Mais uma vez temos uma ilustração estruturante, com a hierarquização das informações 

através da diferença das letras, que seguem a simetria do eixo vertical. Ao fundo, um contraste entre 

as cores preta e vermelha, com o desenho dessa segunda lembrando o movimento do fogo. Da cor 
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preta surge uma silhueta com um olhar sombrio, sendo difícil discernir se é ou não uma 

representação humana. No segundo plano, temos uma pá e um chicote, cuja as pontas são várias 

suásticas nazistas, uma clara referência ao trabalho escravo dos campos de concentração. Esse 

desenho é assinado pelo ilustrador Fantappie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro livro dentro da temática antifascista é O Inimigo Que Enfrentamos de Pierre J. Huss. 

Nessa capa, temos mais uma vez a simetria do eixo vertical entre os textos, além da hierarquização 

das informações através da diferença de tamanho e cores das letras. É possível perceber as letras da 

palavra ―Inimigo‖ maiores do que o restante do título, direcionando o olhar do observador para ela. 

A divisão de cores é bem definida, com um fundo chapado em vermelho, uma silhueta 

representando um soldado nazista em preto, além do nome do autor, da apresentação e o nome da 
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editora na mesma cor. Mais uma vez essa figura traz um olhar sombrio, quase desumano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A editora ainda lançou livros nesse período a respeito de outros aspectos da Guerra, como 

disputas geopolíticas, por exemplo. Dentro dessa temática aparece o livro Ásia Soviética de R.A. 

Davies e A.J. Steiger. Essa capa é marcada pela assimetria entre as informações textuais, com uma 

grande profusão de cores (amarelo, vermelho, preto e branco), que não deixa muito claro a 

hierarquia entre as informações textuais, com a exceção do título que aparece em letras maiores. 

Existe uma sobreposição de camadas na imagem, com um fundo listrado em azul e branco 

representando o oceano, um segundo plano preto e cinza representando o continente asiático e um 

terceiro plano com as bandeiras dos EUA, da URSS e do Japão, junto aos textos. Essas escolhas 

gráficas têm relação clara com o conteúdo do livro, que trata da dinâmica das mudanças de posições 

territoriais entre os países durante a Guerra. 
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 Dentro dessa temática temos também o livro A China Luta Pela Liberdade de Anna Louise 

Strong. Na capa dessa obra, assinada pelo ilustrador Fernando, temos o nome da autora em simetria 

com o nome da editora pelo eixo vertical, cortados pela assimetria do título que aparece inclinado, 

no qual é utilizado a técnica da palavra-ilustração. O plano de fundo é vermelho e traz nele a figura 

de um dragão chinês em branco, sobreposto pela imagem de um soldado chinês, envolto em uma 

aura branca saída do dragão, o que os une em uma só imagem. Essa junção traz a ideia de força a 

figura do soldado, que luta pela sua liberdade. Vale ressaltar os traços impressionistas utilizados 

pelo ilustrador, que ressalta a figura do soldado. 
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 Por fim, o último livro dessa temática, Timoshenko de Walter Mehring, pertence a coleção 

―Os Grandes Homens da Vitória‖. Ele traz uma capa bastante simples do ponto de vista gráfico, 

com um fundo chapado em vermelho, uma certa assimetria entre os textos, com as letras em branco 

e o título em destaque, com letras grandes. A novidade é a utilização de uma foto, no caso do 

Marechal Timoshenko, em vez de uma ilustração. Essa prática se tornará comum a partir do início 

dos anos 1950
117

, mas não era tão comum no período aqui tratado. 
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 A intenção política apresentada no design das capas nos livros da coleção ―A Verdade Sobre 

a Rússia‖ se tornam ainda mais evidentes nos livros de caráter antifascista. A representação 

claramente negativa dos nazistas, com nuances quase diabólicas, já deixa claro logo de saída o 

posicionamento político da editora. Se a publicação de livros era uma forma de participar do esforço 

de guerra, a Editorial Calvino demarcava o seu lado com bastante clareza já a partir do design 

gráfico de suas publicações. 

 

3.3: Edições Populares 

 

 Enfim, a coleção ―Edições Populares‖, livros no formato de bolso vendidos a Cr$ 10,00, 

trazia dois tipos de obras: reedições de livros lançados anteriormente pela Calvino, agora no novo 

formato, ou títulos inéditos. No primeiro caso, temos a reedição, por exemplo, do livro A Rússia na 

Paz e na Guerra de Anna Louise Strong. Esse livro, um dos grandes sucessos da editora nesse 

período, traz uma nova capa dentro dessa coleção. Essa nova capa, mais simples que a primeira, traz  

a simetria vertical entre os textos, hierarquizados pelo tamanho das letras. A novidade presente nas 

capas dessa coleção é o selo de ―Edição Popular – Dez Cruzeiros‖. Nessa em específico temos um 

fundo chapado em azul, e no segundo plano, imagens recortadas de uma foto, nas quais uma das 

mãos segura um martelo, e a outra uma arma. Essa capa é bem menos literal quanto ao título e ao 
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conteúdo, se comparada a capa da edição corrente. 
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Na sequência, temos a capa do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Ela apresenta uma 

diagramação bastante simples, com simetria no eixo vertical e hierarquização das informações 

através do tamanho e das cores das letras, com destaque para o título e o nome dos autores, e 

também para o anúncio das Edições Populares, que aparece inclinado. As cores são bem definidas, 

com o fundo chapado na cor azul, com o título do livro em vermelho sendo cortado por um detalhe 

em amarelo com os nomes de Marx e Engels. O nome da editora também aparece em vermelho, e o 

restante do texto em branco. Essa é uma edição inédita e quem assina essa capa é o ilustrador 

Kauffman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A seguir, temos a capa do livro O Abecedário da Nova Rússia de Iline. Assinada pelo artista 

Kauffman, o trabalho gráfico é bem simples e direto, com simetria no eixo vertical, quebrada 

apenas pelo anúncio das Edições Populares que aparece inclinado mais uma vez, e pouca variação 

das letras, apresentadas nas cores vermelha e preta, com destaque para o título em tamanho maior. 
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O plano de fundo está dividido entre as cores branca e vermelha, com um martelo, uma foice e uma 

estrela em destaque no centro da capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A seguir, temos a capa do livro 10 Dias Que Abalaram o Mundo do jornalista John Reed. 

Mais uma vez, a diagramação da capa é bem simples. Podemos observar novamente a simetria do 

eixo vertical e a hierarquização das informações através do tamanho e da cor das letras. O fundo 

traz uma cor preta chapada, enquanto o nome do autor e da editora aparecem na cor branca, o título 

é apresentado na cor vermelha. O anúncio das ―Edições Populares‖ não aparece nesse caso. Esse foi 

um dos ―carros-chefe‖ dessa coleção, ganhando grande destaque nas propagandas vinculadas pela 

editora nos jornais. 
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 Na sequência, a capa do livro Duas Táticas de Lênin traz novamente a simetria no eixo 

vertical, com uma pequena variação para a esquerda das palavras ―social democracia‖ e ―revolução 

democrática‖ por conta de um retrato de Lênin, e a hierarquização de informações através da 

variação das letras. Uma faixa vermelha na parte inferior da página separa o nome da editora, 

escrito em forma de escada, do restante do texto. Ao seu lado, o anúncio das Edições Populares 

volta a aparecer. 
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 Outra capa dessa coleção, talvez a mais marcante, é a do livro Gênio da Revolução 

Proletária de autoria coletiva pelo Instituto Marx-Engels-Lênin de Moscou. Nela observamos um 

fundo vermelho cortado por uma faixa branca semicircular na parte superior, que traz dentro de si o 

título do livro, concebido pela técnica da palavra-ilustração. Abaixo, do lado esquerdo, um quadro 

anunciando os autores, e do lado direito, um retrato de Lenin, com o nome da editora sobreposto a 

ele. A arte gráfica mais uma vez é assinada pelo ilustrador Kauffman. 
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 Mais uma capa assinada por Kauffman é a do livro O Cristianismo e a Nova Ordem Social 

na Rússia do deão de Canterbury. Nela podemos observar um plano de fundo em degradê, 

começando em um céu azul e terminando em um avermelhado próximo a fábrica. Existe uma 

simetria no eixo vertical entre o título e o nome da editora, porém. há uma assimetria no eixo 

horizontal, com a chaminé da fábrica cortando o título, que aparece inclinado. Mais uma vez, o 

tamanho das letras e as cores hierarquizam as informações. Destaque para a palavra ―Rússia‖ 

aparecendo mais uma vez em vermelho. No mais, a capa apresenta o desenho de um aperto de mãos 

entre a URSS e os países aliados, e exibe o anúncio das ―Edições Populares‖ no lado inferior 

esquerdo. 
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 Enfim, temos a capa do livro Sobre os Fundamentos do Marxismo Leninismo de Stalin. Nela 

podemos observar a simetria no eixo vertical entre o título do livro e o nome da editora, e entre o 

nome do autor e o anúncio da coleção. Mais uma vez, a hierarquização de informações se dá pela 

variação do tamanho e das cores das letras, com enfoque na palavra ―Leninismo‖ que se destaca no 

título, atraindo o olhar do espectador. O fundo preto tem saindo de si uma representação do 

Kremlin, branca e preta. Já no segundo plano, temos uma silhueta de Lenin, como uma espécie de 

figura onipresente nas esferas de comando do Estado soviético. 
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 Fica claro que a coleção ―Edições Populares‖ apresenta, no geral, trabalhos gráficos mais 

simples em comparação com as demais coleções da Editorial Calvino. Isso não impede que algumas 

capas também sejam bem trabalhadas, sempre pelo ilustrador Kauffman. Ainda assim, o que 

prevalece são trabalhos mais modestos nesse sentido, provavelmente pelo próprio caráter dessa 

coleção, que exige menos custo e um tempo menor de produção. 

 

 3.4: Coleção de Estudos Sociais e livros avulsos 

 

 Finalmente, a ―Coleção de Estudos Sociais‖ traz um design de capa padrão, com elementos 

visuais fixos para toda a coleção, com a mudança apenas da cor de um livro para o outro. A 

geometrização das formas, característica da chamada art déco, é predominante nessas capas. 

Somado a isso, temos a simetria do eixo vertical entre o nome dos autores, o título e o nome da 
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editora, além da hierarquização de informações através da diferença das letras. 

 

 Dessa forma, os livros passam a fazer parte não de uma repetição idêntica de um modelo, 

mas sim de um jogo entre elementos fixos e variáveis, que permite a particularidade de cada edição, 

e ao mesmo tempo a identificação pelo público de que se trata de livros da ―Coleção de Estudos 

Sociais‖ da Editorial Calvino. 
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 Por fim, temos dois livros avulsos, que não são parte de nenhuma coleção. O primeiro deles 

é o livro Prestes e a Revolução Social, que na sua segunda edição não é editado pelo selo da 

―Coleção de Estudos Sociais‖. Dessa forma, a obra ganha uma capa própria, assinada mais uma vez 

pelo ilustrador Kauffman. Nela podemos observar a simetria do eixo vertical entre os elementos 

textuais, além da utilização da técnica a palavra-ilustração no título e subtítulo do livro. Se 

sobrepondo ao fundo branco uma caricatura de Luís Carlos Prestes, complementando o título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, a última capa é do romance proletário Judeus Sem Dinheiro de Michael Gold. Em 

mais uma capa assinada pelo ilustrador Kauffman, observamos de novo uma ilustração estruturante, 

no caso o desenho de alguns homens, dois no plano de fundo em amarelo, e um em azul no primeiro 

plano. Fica claro a geometrização das formas e o contraste entre o amarelo e o azul definindo toda a 

arte da capa. As informações da capa se hierarquizam pela diferenciação das letras, com a palavra 

―Judeus‖ em destaque em relação ao restante do título, do nome do autor e da editora. 
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 Através da análise feita do design gráfico das capas é possível afirmar que Calvino Filho 

esteve atento no seu trabalho como editor às múltiplas dimensões que envolvem o livro, 

principalmente no seu caráter enquanto mercadoria e meio de difusão de ideias. Isso fica claro no 

esforço de tornar os livros atrativos através de sua qualidade gráfica, com experiências 

diversificadas nesse sentido. Dessa forma, as obras se tornavam atrativas enquanto artefatos de 

consumo, e consequentemente entregavam a mensagem política com a qual foram concebidas. 

 

Feita essa análise do trabalho gráfico dos livros, ou seja, da sua forma, partiremos no próximo 

capítulo para a análise mais detalhada da linha editorial seguida por Calvino Filho no período da 

legalidade do PCB nos anos 1940, analisando a retomada da editora, os paratextos das obras e o 

conteúdo dos livros de maior destaque da mesma nesse período. 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 4. Capítulo 3: Editorial Calvino: A retomada das edições comunistas brasileiras nos 

anos 1940 

 

José Calvino Filho retoma sua atividade editorial no início dos anos 1940, refundando sua 

editora, que agora leva o nome de Editorial Calvino Limitada. Esse retorno coincide com a 

mudança de conjuntura política e econômica interna, assim que o Estado Novo varguista adere aos 

Aliados (o que significou se aliar também a União Soviética) e declara guerra ao Eixo durante a 

Segunda Guerra Mundial. Isso permitiu ao PCB (Partido Comunista Brasileiro) a retomada de suas 

atividades partidárias. Vale notar que a editora retoma as suas publicações de maior monta em 1943, 

mesmo ano da Conferência da Mantiqueira, quando o partido dá início à sua reorganização. Dessa 

maneira, a editora aparece como um dos primeiros esforços dos comunistas brasileiros nesse 

momento de retomada de suas atividades e estruturas partidárias, ainda que só se revele como órgão 

da seção carioca do PCB após a conquista da legalidade do partido em 1945.
118 

 

 

Economicamente, esse período inicia um processo de industrialização para a substituição de 

importações, procurando sanar a dificuldade de acesso ao mercado externo devido à guerra.
119 

Mais 

especificamente sobre a produção de livros, a mudança foi significativa. A impossibilidade de 

importação de livros portugueses, franceses e mais tarde hispano-americanos, forçou o mercado 

editorial brasileiro a produzir os livros no próprio país, além de comprar os direitos para a tradução 

de obras internacionais em vez de importá-las.
120

 Em sua obra O Livro no Brasil, o historiador 

Laurence Hallewell afirma que, no período da Guerra, a produção de livros no país tem um 

incremento de 300%, na proporção de 3 para 1 entre livros e folhetos, tendência que persistirá até 

1947.
121

 Essas informações são corroboradas pelo sociólogo Sérgio Micelli em Intelectuais e Classe 

Dirigente no Brasil (1920-1945). Segundo o autor, a partir de 1942, circulam no Brasil uma 

proporção de 2,5 livros estrangeiros para cada 7,5 livros nacionais.
122

  

 

Micelli também afirma que foi somente nesse período que o Brasil consolidou a infraestrutura 

básica necessária para a produção de livros em escala industrial. Nesse momento, o impacto 

positivo da Guerra na estrutura macroeconômica do país levou, segundo Hallewell, à recuperação 

do poder aquisitivo do mil-réis, o que afetará diretamente no boom da economia do livro no país
123

. 

O desenvolvimento da indústria editorial sempre esteve ligado às mudanças ocorridas na economia 
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desde o seu início. O crescimento dessa indústria e o seu avanço técnico no decorrer da história 

estão ligados à consolidação e ao desenvolvimento capitalista. Segundo Henri-Jean Martin, a 

consolidação do capitalismo na Idade Moderna levou ao surgimento dos grandes livreiros e 

tipografias, consequentemente, à divisão do trabalho e ao aumento da produção.
124

  

 

Com a empresa editorial do PCB nos anos 1940 não foi diferente. Ainda nesse período, era de 

iniciativa de Calvino Filho e S. O. Hersen a publicação do periódico Divulgação Marxista, revista 

quinzenal editada entre 1946 e 1947, focada na divulgação da doutrina marxista-leninista, com 

destaque para os textos dos clássicos do marxismo (Marx, Engels, Lênin e Stalin), dos marxistas 

soviéticos e das lideranças comunistas brasileiras, entre os quais avultam os escritos de Luiz Carlos 

Prestes. Além desses, eram comuns os artigos do próprio Calvino Filho, sendo que em um deles 

intitulado ―Estudemos o Marxismo‖, publicado na edição número 3 da revista, em agosto de 1946, o 

autor descreve o seu projeto editorial e as atividades da Editorial Calvino nesse período dos anos 

1940. Analisaremos esse artigo a seguir para entender a linha editorial seguida pela Editorial 

Calvino Limitada. 

 

4.1: Calvino Filho e a sua linha editorial 

 

Para entender a linha editorial da Calvino partiremos do artigo ―Estudemos o Marxismo‖ de 

autoria do próprio dono e editor desta casa editorial, Calvino Filho, em que ele explica como se deu 

a edição de seus livros no período dos anos 1940. Segundo o editor: 

 

Apesar de todas as dificuldades apostas pelos notórios fascistas governamentais e clero reacionário, a Editorial 

Calvino conseguiu iniciar a publicação de livros antifascistas, até aí proibidos de serem editados. A seguir, de 

obras de divulgação da URSS, com o objetivo de desmascarar a intensa propaganda feita livremente pelo fascismo 

entre nós. De mil e um recursos precisamos lançar mão para lançarmos esses livros sobre a URSS, os quais, de 

vez em quando, eram apreendidos. O DIP, órgão destinado a oprimir o pensamento, proibia frequentemente a 

Editorial Calvino até mesmo de inserir publicidade nos poucos jornais que a aceitavam, em torno das suas 

edições. Ainda depois de declarada a guerra pelo Brasil contra os países fascistas, as restrições e punições que nos 

impunham eram constantes e bem revelavam o caráter do nosso governo. Apesar de toda essa precária e restrita 

―liberdade burguesa‖, referida, todavia, em curto praso (sic), de 1942 a 1944, conseguiu a Editorial Calvino, à 

custa de esforço inimaginável, imprimir e distribuir por todo o Brasil quase 500.000 livros antifascistas e de 

divulgação sobre a URSS. Com eles desmascarávamos a impune e livre propaganda fascista, até então feita sem 

contestação, e revelávamos, pela primeira vez, os resultados do esforço imenso do proletariado soviético na 

construção do primeiro país socialista do mundo. (…) Essas edições correram celeremente o Brasil todo, 
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penetrando nos mais afastados rincões, determinando para logo uma série de artigos em jornais, baseados nesses 

livros, que mais ajudavam a restabelecer a verdade.
125

 

 

Calvino Filho caracteriza nesse trecho a retomada das atividades editoriais da Editorial Calvino 

logo após a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, deixando claro a prioridade de sua linha 

editorial de 1942 à 1944: livros antifascistas e de divulgação da URSS. O foco nesse momento é a 

―União Nacional‖, da qual participam diversas forças políticas, dos comunistas ao governo Vargas, 

pelo esforço de guerra em consonância com a frente antifascista mundial
126

, linha de ação do PCB 

que se tornará oficial após a Conferência da Mantiqueira, em 1943.
127

 Além disso esse tipo de 

edição focada nas questões da guerra e não necessariamente na divulgação de ideias políticas ou 

doutrinárias servem para medir o grau de tolerância do governo do Estado Novo perante a ação dos 

comunistas na divulgação de suas ideias e na sua prática militante cotidiana. Fica claro, pela fala do 

editor e dono da editora que, apesar da mudança de conjuntura, pelo menos nesses primeiros 

tempos, a ação policial e de censura frente aos comunistas continuou intensa, vide a citada ação do 

DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) na proibição de publicidade da editora nos jornais 

da época. Em outro trecho, Calvino também escreve sobre a apreensão de livros e detenções: 

 

Esse governo quase sempre foi reacionário e não poucas vezes inquisitorial, como não podia deixar de ser, por 

isso que, semifeudal e clerical, sempre foi contrário a verdadeira liberdade de pensamento e divulgação da ciência 

proletária porque esta se opõe à luta contra a exploração semifeudal apoiada pelo seu aliado ultrarreacionário 

clericalismo semicolonial. Tanto isso é verdade que até pouco tempo (1945), o Partido Comunista do Brasil foi 

obrigado a uma existência ilegal e nós, como editores, tivemos nossos livros destruídos e apreendidos (1933 e 

1944), além de várias detenções, embora fôssemos simples comerciantes de livros.(...)
128

 

 

Vale ressaltar aqui dois telegramas enviados por Calvino Filho diretamente para o Gabinete da 

Presidência, destinados a Getúlio Vargas. O primeiro, de 22 de julho de 1944, traz uma reclamação 

do editor quanto a ação do DIP contra a comercialização do livro Três Princípios do Povo de Sun 

Yat-Sen. O editor reclama pelo fato de o DIP exigir que o livro passe pela censura prévia, que 

segundo ele, havia sido abolida por Vargas em abril de 1943. Ele afirma que se o DIP continuar 

considerando a lei válida ―certamente inimigos pessoais procurarão intervir e punir a Editorial 

Calvino com o fechamento‖. Ele ressalta já ter sofrido uma ameaça dessa natureza de um tal 

―Capitão Dutra‖, sob acusação de ter adulterado um livro sobre Stalin, o que segundo o editor, foi 

desmentido pelos próprios tradutores do DIP. Ele ainda cita o fato de o DIP ter fechado o seu 
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―jornal‖ Mundo Médico, ainda que já tivesse passado pela censura e defendesse a ―União Nacional‖ 

sob a liderança de Vargas. E termina dizendo que fazia essa ―comunicação‖ para evitar uma nova 

arbitrariedade que afetasse o espírito ―avesso a violência, justo, desapaixonado e democrático.‖ 

 

No segundo telegrama, de 02 de agosto de 1944, Calvino Filho relata o início da apreensão de 

vários títulos da editora pela polícia, no estoque da mesma e também nas livrarias. São apreendidos 

os livros A Questão Social e os Cristãos Sociais, Santa Rússia, Princípios de Economia Política, 

Ásia Soviética e Três Princípios do Povo. O editor afirma que essa é a ―materialização da ameaça de 

violência que havia denunciado‖ para Vargas algumas semanas antes no telegrama anterior. Ele 

protesta pelo fato de todos os livros terem sido ―editados dentro da lei‖, ressaltando o fato de o livro 

de Sun Yat-Sen afirmar, inclusive, que ―Marx está errado‖. E complementa, considerando absurdo 

suas obras serem censuradas enquanto ―vendem-se livremente livros de Plínio Salgado e Trotsky‖. 

Calvino afirma se tratar de clara perseguição pessoal e que precisa ―ganhar, viver, além de manter 

numerosos empregados e pagar impostos‖. Ele conclui, apelando mais uma vez para o ―espírito de 

justiça avesso a arbitrariedade‖ a fim de evitar uma ―falência desastrosa‖ de sua editora. Fica 

evidente como a abertura política do Estado Novo não é um processo livre de contradições, e que 

mesmo nesse período os comunistas não deixaram de ser alvo de arbitrariedades por parte do 

estado. Outra questão, relacionada a Editorial Calvino, é a citação do editor acerca de ―numerosos 

empregados‖, o que nos mostra que a sua empresa deveria ser, no mínimo, de médio porte. 

 

Apesar da censura, Calvino enfatiza o sucesso editorial do período, em que teriam sido 

impressos e distribuídos mais de 500 mil livros por todo o país, impulsionado pelo interesse da 

população pelas questões que envolviam a Guerra e pela curiosidade em conhecer a nova aliada, a 

União Soviética. São desse período as séries ―Coleção de Estudos Sociais‖, ―A Verdade Sobre a 

Rússia‖, ―Luta Pela Liberdade‖, ―Os Grandes Homens da Vitória‖ e ―Os Grandes Amorosos da 

Humanidade‖, das quais trataremos posteriormente.
129

 

 

Retomando o artigo de Calvino Filho, este comenta sua linha editorial. De início, o editor 

enaltece a oportunidade que a nova conjuntura política abre para as edições de caráter comunista, 

colocando como meta ―nosso velho sonho e obrigação de trabalhadores conscientes, a edição das 

obras completas de Marx e dos criadores do socialismo científico no menor espaço de tempo 

possível, antes que ocorra algum retrocesso lamentável‖. Também aparece como plano do editor a   

continuidade da revista Divulgação Marxista.
130

 No decorrer do artigo, é interessante notar também 
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a indicação feita por Calvino do seu potencial público leitor que, na sua concepção, não seria 

necessariamente o proletariado e o campesinato, mas sim a pequena burguesia, devido, segundo ele, 

à falta de instrução dos primeiros. Afirma Calvino: 

 

Dirigimo-nos aqui, por isso, especialmente, à pequena burguesia, ao invés de somente ao proletariado e aos nossos 

camponeses. Isso porque, lamentavelmente, as massas proletárias brasileiras, escandalosamente exploradas, não 

possuem poder de compra que as permita adquirir obras marxistas e tampouco possuem o hábito de estudo para se 

assenhorar da teoria revolucionária. Esse o motivo de ser, em geral, o seu nível ideológico e político 

deploravelmente baixo. Não nos referimos aos trabalhadores do campo, embora constituam esmagadora maioria 

dos trabalhadores nacionais, porque, salvo um número pequeno, são párias, analfabetos ou semianalfabetos, o que 

não os qualifica, enquanto assim permanecerem, para estudos sérios, embora, de fato, constituam a grande reserva 

revolucionária do proletariado, do qual são o aliado natural e mereçam, por esses motivos, a melhor atenção da 

vanguarda revolucionária, como já está acontecendo entre nós.
131

 

 

No trecho acima fica, claro como Calvino Filho concebe a ação de sua editora: a formação da 

―vanguarda revolucionária‖, através do aprofundamento de sua formação no interior do marxismo-

leninismo, é o foco. Essa vanguarda, de forma pedagógica, deve ensinar ao proletariado o papel de 

classe revolucionária a ser exercido por ele e guiá-lo na luta contra o capitalismo através do estudo 

do marxismo-leninismo. Essa concepção se encontra de acordo com as diretrizes da III 

Internacional que, segundo Lincoln Secco, tratava-se de um movimento pedagógico, missionário, 

doutrinário, centralizador, unificador e editorial.
132

 Para Calvino, essa vanguarda era, devido às 

condições socioeconômicas brasileiras no período, a pequena burguesia intelectual por excelência, 

ainda que reitere diversas vezes que é o proletariado o grande sujeito histórico da revolução.
133

 

Sendo assim, afirma Calvino: 

 

O socialismo moderno, científico, é obra de revolucionários pequeno-burgueses que adotaram o ponto de vista 

proletário: Marx, Engels e Lenin. Todos eles nasceram em berços burgueses. Jamais esqueçamos, todavia: a 

revolução é obra do proletariado (…) para orientar essas massas proletárias, no entanto, somente com suas 

vanguardas esclarecidas pela teoria e experiência prática. E essas vanguardas são, inicialmente, criadas não só por 

operários excepcionalmente dotados como pelos intelectuais pequeno-burgueses, que proletarizados ou não, 

adquirem, no estudo profundo do marxismo, a consciência proletária e se identificam, se fundem no movimento 

operário, defendendo, portanto, os pontos de vista do proletariado e o guiam para cumprir o seu papel histórico.
134
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(…) Do seio da burguesia, portanto, destacam-se os pequeno-burgueses intelectuais, revolucionários, que ajudam 

a armar o proletariado com as suas armas teóricas do socialismo científico, para que ele cumpra o seu papel 

histórico, destruindo o capitalismo e construindo o socialismo. 
135 

 

Dessa maneira, o editor coloca como crucial o seu trabalho de edição da literatura marxista para 

a consolidação do movimento revolucionário. Na concepção de Calvino, o marxismo ensinará o 

proletariado a ter consciência dos seus interesses de classe por provar cientificamente como se dá o 

desenvolvimento da sociedade capitalista e a dinâmica da luta de classes no interior dela, 

conduzindo à derrubada do capitalismo, à ditadura do proletariado e à vitória definitiva da classe 

operária.
136

 Nesse sentido, é de vital importância o entendimento do marxismo-leninismo pela 

classe operária, através da ação da vanguarda revolucionária. No último parágrafo do artigo, o 

editor enfatiza essa visão: 

 

O marxismo-leninismo, enfim, consiste na verdadeira unidade entre a teoria e a prática revolucionária. E como 

dominar a teoria marxista-leninista significa ficar de posse da essência desta teoria, e aprender a empregá-la na 

solução das questões práticas do movimento revolucionário sob as diversas condições da luta de classes do 

proletariado. (…) Obrigamo-nos a publicar esta revista e os clássicos do marxismo, convidando o proletariado, o 

campesinato e a pequena burguesia brasileiros a estudarem-na com todo o entusiasmo e sinceridade.
137 

 

Sendo assim, Calvino corrobora as diretrizes da agitprop comunista, em meio às quais a edição 

de livros aparece como fator crucial para a unidade entre a teoria e a prática revolucionárias, 

garantindo a formação da militância no interior dos preceitos do marxismo-leninismo. Conhecida e 

justificada a linha editorial da Calvino através da fala de seu próprio dono e editor, partiremos a 

seguir para a análise de seu catálogo propriamente dito. 

 

  4.2: A Editorial Calvino e seu catálogo 

 

Para a análise do catálogo da Editorial Calvino, iremos nos valer dos conceitos de Gérard 

Genette apresentados em seu livro Paratextos Editoriais, de peritexto e epitexto. Segundo o autor, o 

paratexto editorial é formado pela junção do peritexto e do epitexto, o primeiro seria formado por 

                                                                                                                                                                  
Tribuna da Imprensa de 23 de março de 1956, Calvino é acusado de ―comunista‖ e ―latifundiário‖ ao mesmo tempo. 

Ele se defende dizendo que nunca foi latifundiário, mas que tem um campo de aproximadamente 10.000 metros 

quadrados ―de jardins bem cuidados― e que considerava o título de comunista ―o mais honroso possível.‖. É interessante 

notar que Calvino, nessa época já ex-editor, nega ter sido filiado ao PCB, declaração que provavelmente era falsa e foi 

dada por uma questão de segurança, dado o momento em que foi proferida, quando o PCB se encontrava novamente na 

ilegalidade. 
135 

Calvino Filho, op.cit, pp. 51-52. 
136

 Calvino Filho, idem, p. 56. 
137 

Calvino Filho, ibidem, p. 57. 



92 

 

todos os elementos internos presentes em um livro para além do texto propriamente dito, são as 

partes que o constituem e o fazem existir enquanto tal. Faz parte dessa estrutura a capa, o nome da 

obra, do autor, do tradutor quando existente, o prefácio, os nomes de capítulos, epígrafes, posfácio, 

entre outros. Já o epitexto são todos os elementos externos ao livro que de alguma forma interferem 

na sua existência, seja através de algum suporte midiático (conversas, entrevistas) ou de uma 

comunicação privada (cartas, diários, entre outros).  

 

Esses elementos são a ―franja‖ do texto que, segundo Genette, sempre carrega um comentário 

autoral ou, pelo menos, é legitimada pelo autor, tornando-se lugar privilegiado de uma estratégia, de 

uma ação sobre o público, a serviço de uma melhor acolhida do texto e de uma leitura mais 

pertinente aos olhos do autor e de seus aliados.
138

 Ele ainda fala de outros elementos que podem ser 

considerados paratexto, como a parte icônica do livro (ilustrações), anúncios de ―no prelo‖ em 

revistas e jornais, e por fim, elementos biográficos do autor que interfiram de alguma forma na 

leitura.  

 

A Editorial Calvino retoma suas atividades em 1941, primeiramente lançando duas coleções que 

nada tinham a ver com política e marxismo: ―Coleção de Cultura Sexual‖ e ―Os Grandes Amorosos 

da Humanidade‖
139

. A primeira contava com obras como A Alma e o Amor e O Corpo e o Amor, de 

Magnus Hirschfeld. A Velha e a Nova Moral Sexual, de Bertrand Russell. Biologia da Mulher, de 

Dr. Francisco Haro. A Vida Sexual Normal e Patológica, de Dr. Eugênio Mesonero Romanos. A 

Vida sexual dos Macacos, de Dr. S. Zuckermann e O Sexo na Educação, de H. E. Barros e V. F. 

Calverton, Freud e a Perversão das Massas de J. Gomez Nerea. Já a segunda trazia os títulos A 

Vida Amorosa de Lady Hamilton, de Flament Albert. A Vida Amorosa de Napoleão, de Emile 

Girardin. A Vida Amorosa de Madame Du Barry, de Paul Reboux e A Vida Amorosa de Balzac de 

J.H. Rosny-Aine. Essas coleções tinham como função a quebra da censura para a posterior edição 

pela editora de suas obras de caráter político. 

 

Calvino Filho só retoma suas publicações de caráter político em 1943, aproveitando-se do 

momento geopolítico que começa a se tornar favorável aos comunistas por conta da aliança entre a 

URSS e as democracias capitalistas. Temos como destaque nesse ano duas coleções: ―A Verdade 

Sobre a Rússia‖, com cinco livros, e ―Os Grandes Homens da Vitória‖, com três livros publicados. 

Com exceção das obras Mac Arthur de Bob Considire, Stafford Cripps de Eric Estorick, tivemos 

acesso a pelo menos um exemplar de todos os outros livros editados nesse ano, dos quais 
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analisaremos os paratextos.  

 

Primeiramente temos o livro Missão em Moscou, de Joseph Davies, em sua ―3ª edição, já 

atualizada‖ como consta na capa, o que denota se tratar de um sucesso editorial, que além disso traz 

em destaque o fato de o autor ser o então embaixador dos EUA na União Soviética. Ainda na capa, 

consta que o conteúdo do livro foi retirado de relatórios confidenciais para o Departamento de 

Estado, cartas íntimas e de um diário do autor, e que sua publicação foi liberada pelo governo dos 

EUA. Na orelha do livro aparecem dois documentos: Um comunicado do presidente norte-

americano Franklin D. Roosevelt, agradecendo o autor pelos seus trabalhos como diplomata na 

Bélgica e em Luxemburgo, e liberando-o para assumir sua nova função na URSS. Ele é elogiado 

pelo presidente pela sua capacidade de análise das situações presentes, tendo em mente os seus 

possíveis desdobramentos futuros. O outro documento é uma carta do Departamento de Estado 

assinada por Samuel Wells, autorizando o autor a publicar seus relatórios sobre a União Soviética, 

enfatizando o quanto essa publicação seria importante para o esforço de guerra.  

 

Do ponto de vista editorial, fica claro como a publicação desses documentos colaboravam com 

o livro, garantindo a credibilidade do autor e do seu texto. Na orelha da obra ainda aparece uma 

pequena nota biográfica sobre Hewlett Johnson, o deão de Canterbury, divulgando o seu livro O 

Poder Soviético, que será analisado posteriormente. Ao final da orelha, é enfatizado que Missão em 

Moscou e O Poder Soviético“são os maiores livros sobre a União Soviética publicados até hoje”. A 

quarta capa traz impresso o catálogo da editora, o que será um padrão em todos os livros da 

Calvino. A folha de rosto apresenta novamente o nome do autor, do livro, o número da edição 

(terceira, nesse caso), ano de lançamento e também o do tradutor, Eduardo de Lima Castro. Na 

página seguinte, aparece a indicação de que a tradução foi feita diretamente do original em inglês, 

intitulado Mission To Moscow, além de indicar os direitos reservados em língua portuguesa para a 

Editorial Calvino.  

 

A seguir temos o Prefácio dos Editores, seguido por uma Nota do Autor. No prefácio, os 

editores começam afirmando que têm ―a honra de oferecer às elites brasileiras este notável livro‖, 

mostrando que o interesse daqueles, com o livro, era o de desmistificar a URSS principalmente para 

os grupos dominantes. Além disso, essa ideia vai ao encontro ao afirmado por Calvino Filho em seu 

artigo ―Estudemos o Marxismo‖, de que os livros, não necessariamente, tinham como público-alvo 

o proletariado que, por diversas razões não teria condições de lê-los. A publicação teria como foco 

as classes letradas, procurando formar a ―vanguarda‖ que teria a tarefa pedagógica de formação 

política do proletariado. O texto segue enaltecendo Joseph Davies e afirmando a confiança que lhe 
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devotavam tanto os dirigentes soviéticos quanto o presidente dos EUA, com o claro intuito de gerar 

essa mesma confiança no próprio leitor.  

 

A seguir, o texto faz uma crítica, ainda que de forma velada, à política do Comintern pós-

Revolução de 1917, de defesa do caráter internacionalista da revolução socialista e o apoio a sua 

expansão pelo mundo. Segundo os editores, essa política teria despertado ―naturais represálias‖ de 

países ―ansiosos pela paz interna‖, levando os partidos comunistas ao redor do mundo à queda na 

ilegalidade em inúmeros deles, à insignificância eleitoral em outros, por fim, ao isolamento da 

URSS e a falta de informações sobre o que ocorria por lá no restante do mundo. Dessa forma, para 

eles, as informações sobre o estado soviético ficavam restritas às notícias de jornais sobre os 

―expurgos intermináveis‖ por um lado e aos ―partidários fanáticos‖ que pregavam a ―excelência das 

realizações‖ bolchevistas de outro. 

 

 Além disso, o próprio entendimento sobre as transformações nas estruturas políticas soviéticas 

chegavam de forma superficial e distorcida para o restante dos países, principalmente a respeito da 

expulsão de Trotsky da URSS, que segundo os jornais, teria se resumido à vitória da ―fria e 

calculada ambição de Stalin‖ sobre a ―ardente vaidade de Trotsky‖, o que teria levado então o 

movimento comunista mundial a se dividir entre ―trostskistas‖ e ―estalinistas‖. Para os editores, a 

própria divisão nesses dois campos teria afetado a qualidade da informação referente à URSS, dado 

o partidarismo de cada um dos lados, além do próprio isolamento soviético no decorrer de sua 

reestruturação política e econômica, agora sob o ―punho forte e exclusivo‖ de Stalin.  

 

 No decorrer do prefácio, segue a descrição dos principais episódios que levaram a URSS a 

entrar na guerra, ressaltando sempre o importante papel soviético na ―virada‖ dos Aliados contra o 

nazismo, mostrando como o ―inimigo irreconciliável‖ de ontem se transformou no ―decisivo fator 

da vitória de hoje‖. Para os editores, ―Verdun perde a expressão comparada com Sebastopol e 

Stalingrado‖. A seguir, os editores afirmam que Davies, ―frio, sereno, imperturbável e esclarecido 

observador‖, mostra que a Rússia já não era mais a mesma do período revolucionário de 1917, que 

um considerável recuo político havia ocorrido e que o comunismo havia perdido sua forma inicial, 

perdendo suas ―características internacionalistas‖ para adotar o ―mais acendrado nacionalismo‖.  

 

 Ainda assim, segundo os editores, ninguém duvidaria, na própria Rússia, que o país estava 

avançando, perseguindo do modo mais realista possível maneiras de melhorar a vida da população, 

não hesitando em abdicar de seus ―primitivos e rígidos princípios políticos ortodoxos‖. A religião 

existiria de forma livre, com mais de ―100.000 padres‖ com plena liberdade de ação e com os 
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mesmos direitos de qualquer trabalhador soviético, o comércio seria realizado com as ―mesmas 

flores‖ e os ―mesmos perfumes‖ do mundo capitalista, além de a diferença entre classes continuar 

existindo na URSS. Segundo eles, o povo russo teria recuado de suas convicções políticas 

objetivando a paz e a prosperidade. Nessa nova realidade, todos os russos trabalhariam para o 

desenvolvimento da nação, não havendo espaço para ―profiteurs‖ de revoluções, nem para traidores, 

de tal forma que era ―exaltado‖ e ―generalizado‖ o seu nacionalismo. O Comintern não existiria 

mais para fomentar a revolução internacional, desaparecida ―melancolicamente‖ assim como 

Trotsky, o seu grande animador, e outros líderes bolcheviques.  

 

 Eles afirmam que a URSS conseguiu admiração ―universal‖, ainda que o regime soviético 

tenha sido imposto e se mantido a ―ferro e fogo‖. As liberdade individuais, cara aos democratas, 

teriam sido suprimidas, injustiças e extensas depurações teriam ocorrido, em nome da construção de 

uma ―nova era‖ para o povo russo. Todos esses métodos, ainda que considerados ―anticristãos‖, 

teriam como objetivo a criação de uma vida mais digna para o trabalhador russo. Eles ainda 

lembram que cada povo tem o direito de escolher o regime que lhe convém, sendo que esse sempre 

estará ligado a suas ―tradições‖, questões ―étnicas‖, de ―caráter‖ e ―índole‖.  

 

 A seguir, de forma bastante curiosa, mas compreensível, os editores enaltecem Getúlio 

Vargas por construir condições melhores de vida para o trabalhador brasileiro, sem o derramamento 

de sangue e as lutas cruéis de outros países, inclusive a Rússia, tratando-se de ―evolução lenta, 

porém segura‖. Os editores ainda citam um discurso de Vargas enaltecendo o momento de ―união 

nacional‖, e outro do ministro Marcondes Filho dizendo que ―nenhum regime político é perfeito‖, 

no momento em que a própria conjuntura da guerra trazia profundas mudanças ao Estado Novo, 

ainda que o ministro defenda, ao fim, que é necessário ―enaltecer as virtudes‖ do governo para 

―consumir os defeitos‖.  

 

 Finalmente, os editores enfatizam o dever de ―todos os nossos leitores‖ de ―esclarecer o tão 

mistificado trabalhador brasileiro‖, que não poderia adquirir o livro pelo seu ―elevado, porém justo 

preço‖, de que o comunismo não existiria mais na Rússia como pensado por Marx e Engels e 

materializado por Lênin. Mostrar aos brasileiros a crua realidade e o que seria politicamente a 

Rússia naquele momento, desmascarando assim os ―bolchevistas internacionalistas e aproveitadores 

da ignorância das massas‖, aqui uma clara crítica aos trotskistas, e procurando fazer justiça ao povo 

russo e aos seus dirigentes, que teriam passado da ―revolução‖ para a ―evolução‖. E terminam 

afirmando acreditar que a URSS seguiria um caminho para se tornar um país tão democrático 

quanto os EUA e a Inglaterra, mas enfatizando que cada país teria uma trajetória para alcançar esse 
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fim, ―de acordo com a índole de seu povo e as condições do meio em que se desenvolvem‖, 

possuindo regimes com ―características próprias e particularidades inconfundíveis‖. Nas páginas 

seguintes, na Nota do Autor, Davies comenta os acontecimentos que o levaram até Moscou e a 

estrutura do livro, já explicitados tanto na orelha quanto na capa da obra. Além disso, o autor afirma 

que, de fato, o grande objetivo com a publicação de seu livro seria a desmistificação da Rússia 

soviética à população norte-americana, principalmente após esse país se tornar um aliado durante a 

guerra. 

 

É interessante observar como esse prefácio dos editores segue exatamente a linha partidária do 

PCB naquele momento. O discurso da ―União Nacional‖ domina todo o texto, enfatizando as 

alianças perante o inimigo comum, vide os elogios ao governo Vargas, impensáveis antes da guerra, 

fazendo críticas ao posicionamento sectário adotado anteriormente pelo movimento comunista 

através do Comintern, colocando como horizonte não mais a revolução, mas a paz e o progresso das 

nações, posicionamento compreensível para um período de guerra. Além disso, existe uma crítica 

clara aos trotskistas e a sua linha política, sendo que, nesse momento, eles são considerados 

―traidores‖ pelo movimento comunista internacional alinhado a Moscou. É importante ressaltar que 

ao mesmo tempo em que segue fielmente a linha partidária, o texto não enaltece de forma laudatória 

nem a URSS, nem a figura de Stalin, procurando manter um julgamento objetivo na medida do 

possível, até mesmo crítico, em alguns momentos, não deixando de mostrar ao leitor a aridez da 

realidade soviética. 

 

No posfácio, o autor traz atualizações sobre o desenrolar da guerra, já que o livro havia 

começado a ser escrito em 1941 e é lançado apenas em 1943, após diversos acontecimentos 

marcantes ocorridos em 1942, como a batalha de Stalingrado. É interessante a defesa da URSS feita 

por Joseph Davies, sem abrir mão de, a todo instante, reafirmar a sua crença de que o modelo de 

sociedade existente nos EUA seja o mais avançado até então. Ainda assim, o autor faz questão de 

ressaltar o papel crucial dos soviéticos na guerra, enaltecendo a aliança EUA-URSS para a vitória 

contra o Eixo nazifascista e a manutenção da paz no pós-guerra. Davies enfatiza também as 

diferenças entre o nazismo e o comunismo, rebatendo os críticos norte-americanos que defendiam 

que este seria um perigo muito maior para os EUA do que aquele. Para o autor, além disso não se 

mostrar na realidade, em que a URSS lutava ao lado dos EUA e honrava todos os acordos firmados, 

ainda pesava o fato de, segundo ele, existir ―um mundo de diferença‖ entre o regime de Stalin e o 

de Hitler. Davies via aquele momento do regime soviético, com ―características de uma ditadura‖ se 

comparado ao regime norte-americano, como ―temporário‖, uma forma de ―proteger a massa do 

povo‖ até que essa pudesse ―governar-se sob um sistema em que o indivíduo, e não o Estado‖ 
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prevalecesse. Para ele, sob guerra, o ―regime de Stalin‖ não poderia abrir mão de seus ―amplos 

poderes‖, mas lembra que esse mesmo regime estava incentivando a iniciativa privada, buscando 

alcançar as metas dos Planos Quinquenais, antes da guerra. Além disso, Davies, um cristão 

conservador, acreditava que o comunismo russo poderia se adequar ao cristianismo sem afetar os 

princípios políticos e econômicos do regime, já que esse também seria baseado na ideia de 

―fraternidade humana‖.  

 

Quanto ao ―sistema de Hitler‖, o autor afirma que esse glorificava a ditadura e procurava 

ampliar o poder do Estado como um fim em si mesmo em detrimento do indivíduo, sendo que o 

nazismo não se apresentava como um ―regime de transição‖, além de fazer da apologia da 

autoridade de Hitler ―uma glória‖. O nazismo não poderia ser conciliado ao cristianismo, pois nega 

os conceitos ―básicos e altruístas‖ deste, como a justiça e a caridade, colocando-os como fraquezas, 

tendo ―substituído Deus pelo Estado‖. O regime de Hitler teria se constituído como uma ―religião 

racial‖ baseada na força bruta, em que o Partido Nazista seria o único ―confessionário‖. Sendo 

assim, para Davies, fica claro que existe uma diferença na base, na concepção dos dois regimes, 

considerando como o verdadeiro inimigo o nazismo, ao mesmo tempo em que considera o 

comunismo russo como aliado fundamental, acreditando na sua ―evolução‖ enquanto regime, 

baseado nas suas concepções cristãs e conservadoras. Enfim, o livro Missão em Moscou tem como 

objetivo editorial a desmistificação da URSS, a justificativa das alianças forjadas por conta da 

guerra e da própria linha de ―União Nacional‖ seguida pelo PCB nesse momento. 

 

Outra publicação feita nesse ano e já apontada como uma das principais da editora é a do livro 

O Poder Soviético, do Reverendo Hewlett Johnson, o deão de Canterbury, líder máximo da Igreja 

Anglicana. Johnson era um religioso simpatizante do comunismo, e o seu livro foi um dos primeiros 

de linha favorável à URSS publicados no Brasil, isso desde a instauração da ditadura do Estado 

Novo e a sua ferrenha repressão anticomunista. Seu lançamento veio em momento favorável à 

URSS, no contexto da Guerra, quando os soviéticos derrotavam o exército nazista, sendo recebido 

com entusiasmo pela esquerda e com fúria pela direita. Saíram em defesa do livro e dos ataques 

ultrarreacionários o próprio Calvino Filho, que afirmou em artigo no jornal Diário da Noite que 

criticar esse livro naquelas circunstâncias seria fazer o jogo do nazismo e da quinta-coluna
140

, e 

Monteiro Lobato. A declaração deste para a Revista Diretrizes foi reproduzida ao final do livro A 

Rússia na Paz e na Guerra de Ana Louise Strong. Segundo ele: 

                                                 
140

 Rodrigo Patto de Sá Motta, ―O Diabo nas Bibliotecas Comunistas: Repressão e Censura no Brasil dos Anos 1930‖, 

In: Eliana de Freitas Dutra, Jean-Yves Mollier (org.), Política, Nação e Edição: O Lugar dos Impressos na Construção 

da Vida Política. (Brasil, Europa e Américas nos Séculos XVIII-XX.), São Paulo, Annablume, 2006, pp. 139-140. 
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―Foi o primeiro livro honesto e imparcial que li sobre a Rússia. E eu, como todo o mundo, tinha a cabeça 

cheia de noções falsas sobre o povo soviético, noções que por muito tempo a Alemanha inoculou no mundo 

através das suas quinta-colunas, e que o mundo, com a maior ingenuidade, absorveu, permitindo que, desse 

modo, o fascismo fizesse o seu jogo. Mas a grande simpatia que sempre tive pela Rússia, fazia com que 

tivesse muito cuidado com o que se espalhava sobre ela e sua experiência política. O diabo, porém, era que 

eu não encontrava um livro que me esclarecesse, pois todos os que lia sobre o regime soviético padeciam de 

dois males: de proselitismo contra ou a favor, exaltação sistemática do regime soviético ou condenação 

formal e absoluta. E como nos extremos nunca está a verdade, conservei-me mais ou menos neutro em 

matéria da Rússia. Um belo dia caiu-me às mãos ―O Poder Soviético‖. Li este livro comovidamente. Não só 

porque concordava com o que intimamente eu queria que a Rússia fosse, como porque a lealdade e a 

sinceridade daquele homem eram coisas insuspeitas. De modo que, daí por diante, em matéria de Rússia, 

passei a jurar sobre o livro do deão, como os puritanos o fazem com a bíblia.‖ 

 

O livro traz na capa além do seu nome e do nome do autor, a informação de que o prefácio era 

de autoria de uma outra autoridade religiosa, nesse caso, o bispo de Maura, Dom Carlos Duarte 

Costa. Na folha de rosto, consta novamente o nome do livro, do autor e do responsável pelo 

prefácio, além do nome do tradutor, David J. de Castro, e da ilustradora, Nowell Mary Hewlett 

Johnson, seguidos pelo ano de publicação e o nome da editora. Na página seguinte, um prefácio dos 

editores intitulado ―Duas Palavras‖. Nesse prefácio, os autores começam ressaltando o fato de o 

livro ser escrito por um bispo protestante e prefaciado por um bispo católico, mostrando que o 

combate ao ―nipo-nazi-integral-fascismo‖, o inimigo comum, estava acima de quaisquer 

divergências políticas e ideológicas. O texto ainda ressalta que essa união se deu de forma geral, 

com todas as forças políticas, com exceção dos integralistas, sob o comando de Getúlio Vargas, 

acima de ―quaisquer ressentimentos pessoais‖. Essa colocação não deixa de ser uma espécie de 

justificativa do próprio PCB para o apoio a Vargas nesse momento.  

 

A seguir, os editores citam uma declaração de Alexander Gorkin, membro do Conselho 

Supremo Soviético, no qual esse ressalta que enquanto os nazistas lutam para ―estabelecer o ódio ao 

homem em todo o mundo‖, os soviéticos junto aos seus aliados lutam pela ―destruição da 

exclusividade racial, pela igualdade na soberania das nações, pela libertação dos povos 

escravizados, pela restituição de seus diretos soberanos, pela restauração dos diretos democráticos, 

pela destruição do regime e do exército de Hitler e pelo direito de todos os povos escolherem seu 

próprio governo‖. É interessante ressaltar nesse ―programa‖ soviético o fato de a derrubada do 

nazifascismo e a restauração da democracia aparecerem como os principais objetivos, o que não 

deixa de ser, também, bandeiras dos comunistas brasileiros frente ao governo do Estado Novo, 
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ainda que essa questão tenha sido deixada de lado naquele momento por conta do esforço de guerra. 

É curioso o fato de o texto dos editores ressaltar a democracia como o valor que une os ―povos 

livres‖ contra o nazifascismo, ao mesmo tempo em que nem Brasil nem URSS eram democracias 

internamente, ainda que cada regime guardasse suas especificidades.  

 

Por fim, os editores exaltam o livro de Hewlett Johnson por apresentar sem medo a ―verdade‖ 

sobre a Rússia, onde os povos são livres para manter os seus cultos e continuam vivendo de forma 

cristã, rebatendo a ―demonização‖ da URSS feita pela propaganda nazista e, em solo brasileiro, 

pelos integralistas. Ainda segundo os editores, ―examinar o fenômeno russo de coração aberto‖ e 

respeitando as próprias convicções, que não se curvam ―senão diante de Deus‖, quando ―Ele ensina 

ao homem palmilhar a estrada larga da fraternidade real‖ não é uma tarefa que os atemoriza. Vale 

ressaltar aqui o contínuo esforço do texto, em consonância com o próprio teor do livro apresentado, 

em mostrar que não existe contradição entre comunismo e cristianismo, enfatizando, inclusive, o 

fato de, segundo eles, ambos partilharem dos mesmos valores, com destaque para a fraternidade 

entre os homens. Colocações com o mesmo teor já haviam surgido no prefácio dos editores no livro 

Missão em Moscou, o que demonstra uma constante preocupação destes com a questão religiosa, 

procurando desmistificar esse aspecto da realidade soviética e o posicionamento do movimento 

comunista mundial acerca dessa questão. Por fim, o texto dos editores termina afirmando que a 

propaganda ―nazi-integral-fascista‖ não abalará a aliança dos países das Nações Unidas no esforço 

de guerra, que, no Brasil, é representado na figura do presidente Vargas, ―que garante e estimula a 

união de todos os brasileiros‖, no sentido de ―esmagar o nipo-nazi-integral-fascismo‖. 

 

A seguir, temos o prefácio do bispo católico Dom Carlos Duarte Costa. Em seu texto, o bispo 

ressalta o fato de só existirem oito exemplares, contrabandeados, do livro de Hewlett Johnson no 

Rio de Janeiro antes da entrada do Brasil na guerra. Segundo ele, o livro conseguiria ―afastar os 

espíritos da nefasta propaganda fascista‖ contra a Rússia, que apavorava os cristãos. Ele ainda 

ressalta as disputas econômicas e políticas que se acirraram a ponto de levar à guerra, criticando 

inclusive o posicionamento dos sacerdotes que pregariam a ―fraternidade no sermão de domingo‖ e 

alimentariam ―rivalidades e competições na segunda-feira, com suas lutas encobertas e o seu desejo 

de lucro‖. O bispo continua exaltando o livro de Johnson por desmistificar a Rússia, mostrando que 

aquele ―povo heroico‖ seria dos mais religiosos da terra, sendo ―igualado apenas pelo povo 

brasileiro‖. Ressalta ainda que, na Rússia, ―não há nada do que os nossos pobres teoristas pregam: 

nem o marxismo dos materialistas brasileiros, nem os horrores que os fascistas de todas as cores 

fingem acreditar‖, e afirma que ―não é uma sociedade governada por uma doutrina socialista. É, 

antes, um país em cujo seio um grupo de homens bem-intencionados tenta, em nome de um partido, 
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organizar um povo, que foi sempre digno de melhor sorte. E está conseguindo‖. O bispo ressalta o 

fato de a liberdade de culto existir sem restrições na Rússia, que segundo ele caminha rumo a 

―liberdade civil, política e econômica‖.  

 

Por fim, ressalta que o livro retrata a Rússia  ―tal qual realmente existe‖, ―a Rússia de 

transformação benéfica, humanizando-se, soldado das democracias contra os tiranetes totalitários‖, 

e, no fim, cita o fato de um bispo protestante e um bispo católico comungarem do mesmo livro, o 

que deveria servir de exemplo de que ―não é mais possível continuarem os homens separados pelo 

ódio‖. Fica bastante claro por mais esse prefácio que o foco do projeto editorial presente nesse livro 

é a tentativa de desmistificar a URSS para o grande público, tendo como principal preocupação o 

esforço de guerra. Mesmo o fato de se negar o caráter socialista do governo soviético mostra que a 

intenção é uma só: tornar a União Soviética uma aliada ―aceitável‖ a todas as forças envolvidas na 

frente antifascista. Vale lembrar que o próprio Stalin, em um gesto de boa vontade para com os 

novos aliados, extinguiu o Comintern em 1943. Logo, o projeto editorial da Calvino encontra-se 

plenamente alinhado às diretrizes do movimento comunista daquele momento. 

 

Em seguida, apresenta-se o prefácio do próprio autor, o reverendo Hewlett Johnson. Em seu 

texto, Johnson afirma ter como objetivo apresentar a experiência soviética baseado no que viu em 

suas visitas àquele país. Segundo ele, a intenção é apresentar as transformações promovidas pela 

―nova ordem social‖ revolucionária, buscando acabar com as inúmeras desconfianças existentes 

acerca da URSS, principalmente da parte dos EUA. Para ele a experiência soviética, praticada na 

―sexta parte da superfície terrestre‖ é uma experiência baseada em ―princípios claros e definidos 

que são inteiramente compreendidos e aceitos com satisfação‖, ressaltando, ao mesmo tempo, que 

essa é uma experiência em ―ensaio‖. A seguir, o autor argumenta que esse experimento difere 

totalmente da vida econômica do Ocidente e seu sistema de concorrência, ―baseado em cada um por 

si e os outros que o levem ao diabo, tendo a ânsia do lucro como incentivo principal‖. 

 

 No decorrer do prefácio, o deão prossegue com uma crítica ferrenha ao sistema capitalista, 

argumentando que esse usaria os homens ―como meios e não como fins‖, sendo desprovido de base 

moral, justificando-se com a premissa de que não haveria alternativa a ele. Johnson afirma que o 

capitalismo só se mantém por ser aceito por cristãos e cristãs que, ao fazê-lo, entram em contradição 

com os próprios princípios, sendo que esse tipo de comportamento ―teve no próprio Cristo o seu 

crítico mais severo‖. Dando sequência a sua crítica, o autor afirma que o capitalismo ―deforma o 

indivíduo, porque lhe nega as emoções e as satisfações necessárias à vida‖, o que consequentemente 

prejudicaria a sociedade como um todo. A falta de moral e as contradições desse sistema, que 
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geraria ao mesmo tempo ―crise e prosperidade‖, ―mendigos e multimilionários‖, ―favorecendo o 

financista e prejudicando o trabalhador‖, provocariam o fracasso social e produziriam as tensões 

que culminariam na guerra.  

 

A seguir, Johnson passa a descrever o que seria a alternativa ao capitalismo, justamente o 

modelo de sociedade que naquele momento era construída na União Soviética. Segundo ele, nesse 

novo sistema ―a cooperação substitui o caos da concorrência, e um plano substitui o tumulto da 

desordem‖, sendo que a comunidade ocuparia o centro das preocupações, no lugar do ―egoísmo 

individual‖. O bem-estar do conjunto e de cada indivíduo que o compõe substituiria o ―bem-estar de 

uma ou várias classes privilegiadas‖. O ―incentivo do lucro‖ daria lugar ao ―incentivo em ser útil‖ 

para a construção da nova sociedade, que, através da ciência, organizaria a produção e a distribuição 

de renda de forma racional, transformando a ―escassez em abundância‖. Esse novo tipo de 

sociedade, essa ―nova moral econômica‖ levaria, segundo Johnson, a ―uma nova atitude em face da 

vida‖, em que os indivíduos teriam condições de desenvolver suas potencialidades de forma plena, 

conduzindo-os a um ―novo humanismo‖. A massa seria impelida a representar um ―papel criador‖, a 

cultura receberia um novo estímulo e a herança cultural seria ―um trampolim para as atividades 

futuras‖. O reverendo ressalta que apenas a guerra poderia intervir para destruir esse 

desenvolvimento rumo à ―independência, à liberdade e à personalidade criadora‖. O autor ressalta 

que, para ele, ―os valores e resultados humanos‖ da experiência soviética estão ―indissoluvelmente 

ligados à tradição e à religião cristã‖ e procura explicar no livro, do ―ponto de vista cristão, 

científico e técnico‖ seu interesse e encorajamento pela URSS.  

 

Por fim, Johnson faz uma ressalva quanto a um panorama ―excessivamente róseo e otimista 

sobre a vida na URSS‖, ele deixa claro que procurou dar ênfase aos aspectos positivos da 

experiência soviética, até porque muitos autores já o fizeram com os aspectos negativos, na maioria 

das vezes ―com exagero‖. Apesar disso, ele reconhece as ―sombras‖ existentes nesse processo, mas 

acredita ser mais útil ―ver e valorizar‖ os sucessos soviéticos, até então desconhecidos do grande 

público por conta da propaganda anticomunista. O intuito era ―remover a desconfiança‖ perante os 

soviéticos e substituí-la ―por uma atitude de confiança e simpatia‖. Por fim, o autor agradece a 

London Library of The Society of Cultural Relations with the URSS (Livraria Londrina da 

Sociedade Pró-Relações Culturais com a URSS) pelo auxílio na pesquisa, sua esposa pelas críticas, 

mapas e esboços presentes no livro, e sua secretária, Sra. Drowe, pela correção e transcrição dos 

manuscritos. 

 

Na sequência, o prólogo, escrito pelo pastor em 31 de agosto de 1941, atualiza o texto com os 
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acontecimentos da guerra, sendo que a edição original foi finalizada por ele em 1939. Nesse texto, o 

reverendo lamenta as consequências dos bombardeios para a Inglaterra, e reitera o fato de existir 

uma necessidade latente de uma aliança entre ―as grandes nações‖: Inglaterra, URSS e EUA. O 

autor ainda lamenta que o livro não tivesse saído antes para amenizar a antipatia frente aos 

soviéticos e facilitar a aliança entre esses e os ingleses. Para Johnson, essa aliança poderia mudar os 

rumos da guerra e garantir, de forma razoável, uma paz futura, e, por fim, o autor esperava que o 

seu livro auxiliasse nesse intento. O deão cita que mais de ―cinquenta mil exemplares‖ de seu livro 

foram vendidos em dois anos, e é fato que os seus anseios com a formação da frente antifascista se 

tornam realidade em 1942. Na sequência, aparece um posfácio com os agradecimentos do autor e 

uma bibliografia básica para a sua obra, contendo livros sobre a realidade russa, inclusive URSS: 

Uma Nova Civilização, de Beatrice e Sidney Webb, que será publicado pela Calvino nos anos 

seguintes, além de obras de especialistas sobre a Rússia e relatórios sobre o desenvolvimento dos 

planos quinquenais do governo soviético.  

 

Por fim, fechando o livro, temos o índice. O livro é dividido em sete partes: Prefácios, o Livro 

Primeiro intitulado ―Justificação e Desculpa‖, que traz uma autobiografia do autor e análises sobre a 

decadência do capitalismo e como este negaria os valores fundamentais do cristianismo. O Livro 

Segundo intitulado ―O Soviet Esboça Uma Nova Sociedade‖ e o Livro Terceiro intitulado ―A Sexta 

Parte do Mundo Socialista‖, têm como enfoque o desenvolvimento econômico da URSS, seus 

avanços, dificuldades e perspectivas. O Livro Quarto chamado ―O Maior Bem Distribuído ao Maior 

Número‖, o Livro Quinto chamado ―O Plano e os Povos‖, e por fim, o Livro Sexto, ―Horizontes 

Mentais e Espirituais‖, tratam especificamente dos avanços e das dificuldades do ponto de vista 

social e cultural no interior da experiência soviética. 

 

Fica claro, mais uma vez, principalmente pelos prefácios e prólogo do autor, a sua simpatia pela 

experiência soviética, e que existe uma intenção clara em aproximar o projeto soviético dos valores 

cristãos, desmistificando a propaganda fascista anticomunista. Se pensarmos que o Brasil já naquele 

momento era o país mais católico do mundo, essa tática parece bastante razoável. Do ponto de vista 

editorial, ninguém melhor para fazê-lo do que um autor teoricamente insuspeito, no caso o líder 

supremo da Igreja Anglicana. Essa aproximação parecia ser naquele momento crucial para o partido 

levando em conta o esforço de guerra, já que O Poder Soviético aparece como um dos ―carros-

chefe‖ da Editorial Calvino nas propagandas contidas em outros livros e nos jornais do partido.  

 

Vale ressaltar ainda que a obra teve uma segunda edição no mesmo ano, o que demonstra o seu 

sucesso editorial, edição essa que manteve praticamente a mesma estrutura da primeira, com 
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algumas modificações. O prólogo, de 31 de agosto de 1941, foi suprimido, e o prefácio do bispo de 

Maura, Dom Carlos Duarte Costa, teve alguns parágrafos adicionados entre outras modificações. 

No texto adicional, o bispo defende suas colocações quanto ao livro do deão de Canterbury dizendo 

que ―Deus sempre me permitiu que tivesse a coragem de dizer o que penso‖, provavelmente 

respondendo a críticas que havia recebido pelo seu prefácio anterior. Um trecho modificado 

interessante de ressaltar é aquele no qual o bispo afirma que a URSS ―não é uma sociedade 

governada por uma doutrina desumana‖, nota-se que nessa nova versão ele trocou a palavra 

―socialista‖ do primeiro prefácio pela palavra ―desumana‖, ou seja, há uma mudança fundamental 

de sentido: o novo prefácio não nega que a experiência soviética tenha um caráter socialista, como 

ocorria no primeiro. No mais, a segunda versão do prefácio segue a mesma linha do primeiro.  

 

Outra modificação presente nessa segunda edição são as propagandas de outros livros da editora 

ao final da edição, mais especificamente dos livros Stalin, de Emil Ludwig, e Timoshenko, de Bob 

Considire. Pelos catálogos e propagandas em outros livros sabe-se que O Poder Soviético chegou 

até a quarta edição em 1943, tornando-se o livro mais vendido da Calvino nesse ano e um dos mais 

vendidos pela editora  até 1948. 

 

Outro livro do deão de Canterbury editado pela Editorial Calvino em 1943 foi O Cristianismo e 

a Nova Ordem Social na Rússia. A obra tem destaque na edição de número 70 do jornal Hoje, do 

PCB de São Paulo, de novembro de 1943. Na propaganda, o livro é apresentado como ―o mais 

impressionante livro do ano‖, além de se ressaltar a outra publicação do mesmo autor, O Poder 

Soviético, ―do qual foram vendidos mais de 5 milhões de exemplares!‖. É especificado ainda o 

preço do livro: Cr$ 25,00 nas livrarias e Cr$ 26,00 pelo reembolso postal. Na orelha do livro, um 

resumo das linhas gerais da obra, em que o deão analisará a experiência soviética, seus avanços 

socioeconômicos e culturais. Ainda na orelha, o anúncio do apêndice presente no livro: A Condição 

do Trabalho, crítica do pensador católico e sociólogo Henry George a encíclica Rerum Novarum do 

Papa Leão XIII, além do preço do livro: Cr$ 25,00 nas livrarias e Cr$ 26,00 pelo reembolso postal. 

Esse será o preço padrão para os livros da Editorial Calvino, com algumas exceções. 

 

 Na segunda página do livro, temos a indicação do nome da edição original inglesa da qual foi 

feita a tradução, Soviet Strength. Na folha de rosto, aparecem o nome do autor, do livro e do 

tradutor, Eduardo de Lima Castro, além do ano de publicação e do nome da editora. Na página 

seguinte, aparece uma epígrafe do sociólogo católico Henry George retirada de sua obra Problemas 

Sociais, na qual esse afirma que a reforma social não virá através do ―tumulto e da grita‖ e de 

―revoluções armadas‖, mas sim através do esclarecimento das massas, o que necessariamente levará 
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a ―ação acertada e justa‖. Segundo ele, ―a força está sempre nas mãos das massas‖. A seguir, 

aparece o índice do livro, que é dividido em prefácios; Livro I, intitulado, ―A Nova Ordem‖, que 

traz um balanço da experiência soviética, de certa forma, um resumo de tudo o que aparece nesse 

sentido em O Poder Soviético. O Livro II, intitulado, ―A Nova Vida‖ traz uma análise da vida social 

na URSS soviética, focando em seus atores, como a criança, a mulher, a nação, etc, e o Livro III, 

chamado ―O Exemplo‖ discorre sobre a Inglaterra e seus desdobramentos futuros enquanto país. 

Por fim, aparecem como apêndice algumas considerações de Hewlett Johnson sobre a Rússia, a 

Polônia e a Finlândia, além do desenrolar da guerra. E por último, a obra A Condição do Trabalho, 

de Henry George. 

 

A seguir, o primeiro prefácio é assinado pelo editor Calvino Filho. Em seu texto o editor exalta 

as publicações de sua editora referentes às questões da guerra, dos estudos sobre economia e 

política, e sobre as realizações da URSS, citando além dos livros de Hewlett Johnson, as 

publicações de Joseph Davies, Maurice Hindus e Anna Louise Strong. Além disso, aparece mais 

uma vez a exaltação da figura do presidente Vargas, como o grande líder do país naquele período, 

capaz de unir as forças progressistas antifascistas. Existe também um tom de ressalva quanto a 

experiência soviética, reconhecendo seus avanços, chamando-os de ―milagre russo‖, mas citando 

sempre o enorme sacrifício do povo russo para obtê-los, e, mais uma vez, o caráter 

socialista/comunista do regime soviético é negado, ainda que Lênin, o seu artifice, tenha sido 

comunista e um ferrenho crítico do capitalismo. Para Calvino, a crítica anticapitalista também 

apareceria na doutrina cristã, o que aproximaria essas duas visões de mundo, sendo que para ele 

―ser contra a URSS é o mesmo que ser contra a Igreja‖.  

 

Segundo o editor, naquele momento a URSS seria ―o baluarte das democracias ocidentais‖, algo 

reconhecido inclusive por Churchill e Roosevelt. Por fim, mais uma vez exaltando Getúlio Vargas, 

ele afirma que o presidente é um entusiasta dos estudos de toda e qualquer forma de organização 

social, buscando, desde aquele momento, pensar em formas de organização para o pós-guerra, e que 

enfim, o seu governo colocaria o Brasil no caminho da ―liberdade e iguais oportunidades para 

todos‖. Mais uma vez, fica patente o esforço do editor em aproximar posicionamentos inicialmente 

antagônicos: cristãos e comunistas, e estes ao presidente Vargas. Inclusive, tal exaltação do 

presidente feita por Calvino é um posicionamento totalmente inverso ao que esse tinha no seu artigo 

―Estudemos o Marxismo‖, no qual o governo era duramente criticado por perseguir as publicações 

comunistas. Fica claro nesse exemplo a total mudança de posicionamento do PCB frente ao governo 

Vargas por conta do esforço de guerra. 
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Em seguida, aparece o prefácio do autor, no qual ele defende que esse novo livro não é um mero 

resumo do seu livro anterior, O Poder Soviético, mas que, na verdade, aprofunda alguns pontos 

daquele e traz uma nova contribuição a reflexão, pensando em como a Inglaterra poderia se 

aproveitar de inúmeros exemplos presentes na experiência soviética para a sua organização no pós-

guerra. Johnson ainda afirma que as suas colocações sobre a necessidade da aliança entre as 

democracias capitalistas e a URSS se tornaram ―proféticas‖ e provaram a justeza de seus 

posicionamentos já existentes antes da guerra, baseados na observação e nos estudos sobre a 

experiência soviética. Por fim, ele ressalta a necessidade dessa aliança avançar para além da guerra, 

procurando garantir a paz mundial. Vale ressaltar que esse também era o posicionamento de Joseph 

Davies no seu Missão em Moscou, que já considerava a aliança URSS-EUA fundamental para o 

equilíbrio mundial no pós-guerra, algo que tanto ele quanto Johnson defendem com um claro 

otimismo. 

 

Uma autora importante no catálogo da Editorial Calvino, que tem suas obras bastante 

divulgadas pelas propagandas nos livros da editora e nos jornais do partido, é a jornalista norte-

americana Anna Louise Strong. Em 1943, ela tem duas obras publicadas: A Rússia na Paz e na 

Guerra e A China Luta Pela Liberdade. O primeiro ganha destaque na edição número 71 do jornal 

Hoje, de dezembro de 1943. Na propaganda, lê-se ―Em todas as livrarias a 2ª edição!‖ logo acima 

do título do livro, que é acompanhado por uma pequena sinopse sobre ele: 

 

Não há nenhum estrangeiro, hoje, no mundo inteiro, que conheça melhor a Rússia do que Anna Louise Strong. 

Durante os últimos 25 anos, ela tem trabalhado ininterruptamente na URSS, no mais íntimo contato não somente 

com os dirigentes soviéticos, mas também com os mais humildes operários e camponeses. Não há fase política ou 

social na Rússia que tenha escapado à sua observação. Ninguém melhor do que ela, portanto, para revelar o que 

tem sido feito no país de Lenine durante este último quarto de século. As marchas e contramarchas do socialismo. 

As indústrias, a agricultura, a educação, a ciência de um modo geral, as artes, etc...as conquistas humanas. Os 

erros. A importância dos exemplos. O verdadeiro sentido do pacto nazisoviético. A invasão da Polônia. A 

anexação dos países bálticos. As razões da Rússia no conflito com a Finlândia. O povo russo ama Stalin? O 

verdadeiro Exército Vermelho. (…) Centenas e centenas de outras questões semelhantes são respondidas com a 

maior objetividade neste livro admirável, que já se encontra traduzido (…) nas principais línguas do mundo 

civilizado. Finalmente, Anna Louise Strong mostra ao leitor o que Hitler faria da Rússia e do seu povo se lhe fosse 

possível conquistá-los. Um livro para ler e reler de quando em quando.
141 

 

Esse livro de Anna Louise Strong ainda será reeditado pela Calvino em 1945 na coleção Edições 

Populares, juntamente com O Poder Soviético, do deão de Canterbury, e Dez Dias que Abalaram o 

                                                 
141 

Jornal Hoje, São Paulo, novembro de 1943, nº 71. p.7. 
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Mundo, de John Reed, todos a Cr$ 10,00. Vale lembrar ainda que os jornais e revistas do partido 

eram o principal meio de divulgação dos livros das suas editoras, fazendo com que todos esses 

órgãos se comunicassem e fossem interdependentes no trabalho de agitprop. Editoras, jornais e 

revistas faziam parte do mesmo aparelho político-cultural do partido, que procurava garantir a sua 

intervenção político-ideológica na sociedade brasileira, abarcando dessa forma tanto a militância, 

quanto um público mais amplo.
142 

 

 

Prosseguindo a análise do livro, na orelha temos uma sinopse, ressaltando mais uma vez o 

profundo conhecimento da autora sobre a realidade soviética. Na segunda página, constam os 

nomes das edições em outras línguas: The Soviets Expected It na edição norte-americana, Our 

Russian Front na edição australiana e Russia em la Paz y em la Guerra na edição espanhola, nome 

este mantido na edição em língua portuguesa da Calvino. Na folha de rosto, aparece o nome da 

autora, da obra, o número da edição (terceira nesse caso), o nome do tradutor, Luiz C. Afilhado e, 

por fim, o nome da editora. A seguir, aparece um prefácio dos editores intitulado ―Advertência‖, 

ressaltando que os preconceitos contra os russos deveriam ser deixados para trás, já que naquele 

momento o povo soviético levaria a cabo a ―defesa da civilização‖ contra as forças nazifascistas.  

 

O texto ainda exalta a capacidade de articulação dos soviéticos perante a guerra e a necessidade 

de apoio incondicional a eles naquele momento em que estava em jogo a ―sorte do mundo‖. Apoiar 

os soviéticos seria o caminho para ―a paz e a organização democrática universal‖, contra a 

―bestialidade, ignorância e escravidão‖ representada pelo nazifascismo. No fim do livro, aparece o 

índice, contendo a relação de 15 capítulos que se dividem entre a análise da configuração 

socioeconômica soviética, da liderança política de Stalin, do seu poderio militar e do desenrolar da 

guerra. Aparece ainda um apêndice com a função de atualizar o texto com os acontecimentos mais 

recentes da guerra e com a Constituição Soviética de 1936 e suas modificações frente as 

constituições anteriores. Vale notar que esse livro tem um trabalho editorial mais simples que os 

anteriores, com menos intervenções escritas quer do editor, na forma de prefácios, quer da autora. 

 

A outra obra da autora, A China Luta Pela Liberdade, é a primeira editada pela Editorial 

Calvino que trata sobre a Segunda Guerra na Ásia. A orelha traz uma sinopse do livro, ressaltando o 

papel da China na guerra contra o ―imperialismo nipônico‖, suas lideranças (Chiang Kai-shek e o 

Exército Vermelho) e sua importância na geopolítica da Segunda Guerra. Na terceira página, temos 

um mapa da China, na folha de rosto, o nome da autora, da obra e o nome do tradutor, Edison G. 
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Antônio Albino Canelas Rubim, ―Marxismo, Cultura e Intelectuais no Brasil‖, In: João Quartim de Moraes (org.), 

História do Marxismo no Brasil: Teorias. Interpretações, Volume 3, Editora Unicamp, 2007, p. 380. 
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Dias, além do ano de publicação e o nome da editora. Na página seguinte, temos o nome da edição 

original norte-americana: One Fifth Of Mankind. A seguir, aparece um prefácio do editor intitulado 

―O Livro e a Autora‖, no qual a capacidade de Anna Louise Strong enquanto pesquisadora é 

exaltada, inclusive pela sua vida militante e por ter convivido próximo aos grandes acontecimentos 

históricos na União Soviética, na China e também no seu país, os Estados Unidos. O texto 

argumenta que, apesar de ser doutora em Filosofia, o livro não apresenta ―o menor vestígio de ares 

acadêmicos‖, sendo de fácil compreensão, além de ressaltar os contatos da autora, que manteria 

relações de amizade inclusive com a madame Chiang Kai-shek.  

 

Como introdução ao livro, inclusive, aparece uma carta desta, parabenizando Strong pelo livro e 

desejando sucesso na missão de fazer as pessoas compreenderem o que se passava naquela parte do 

mundo durante a guerra. Na sequência, temos um agradecimento da autora ao estudioso Ch'ao-ting 

Chi pelo auxílio com a análise crítica da história chinesa em suas obras, afirmando a autora ser ele o 

responsável pelas ―opiniões e conclusões‖ do livro. No final da obra, aparece o índice, mostrando a 

divisão da edição em 18 capítulos e um apêndice, que analisam desde o passado imperial chinês até 

os acontecimentos mais recentes da guerra, levando em conta o papel dos comunistas, do general 

Chiang Kai-shek e das mulheres chineses, além de outras questões. Mais uma vez, a intervenção 

direta do editor aparece de forma discreta, apenas com um prefácio de apresentação da obra e da 

autora o qual se restringe a uma página.  

 

Mais uma obra de destaque nas propagandas da editora é a biografia Stalin de Emil Ludwig, que 

teve duas edições em 1943. As edições encontradas não continham mais a capa, por isso 

começamos a análise pela segunda página, que traz o nome da edição original norte-americana, 

Stalin, mantido na tradução em língua portuguesa da Calvino. Na folha de rosto, aparecem o nome 

do autor, da obra, do tradutor, Eduardo de Lima Castro, o ano da edição e o nome da editora. Na 

sequência temos um prefácio escrito por Joseph Davies, autor de Missão em Moscou, intitulado 

―Como eu vi Stalin‖. O texto se divide em seis partes: ―Sua Personalidade‖, ―Sua Vida Privada‖, 

―Como Trabalha‖, ―Sua Posição na Política Soviética‖, ―Suas Opiniões sobre o Governo‖ e ―Sua 

Figura no Panorama do Mundo‖. Davies descreve Stalin como um homem cuja ―serenidade‖ e 

―afabilidade‖ se configuram como suas características marcantes. O autor ainda ressalta a sua 

grande ―dignidade nacional‖, e que, mesmo sua posição dominadora frente aos demais homens, não 

tira dele seu jeito de ―chefe amável‖.  

 

Davies destaca a capacidade intelectual do líder e o seu ―fino humor‖. Além disso, também 

ressalta a sua vida simples, sem ostentação e a sua inquebrantável disposição para o trabalho. 
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Afirma também que naquele momento Stalin já substituiria Lênin no imaginário dos russos, 

inclusive pelo fato de ter tido mais tempo para realizar concretamente os seus planos. Ele ainda 

diferencia Hitler e Stalin, dizendo que o primeiro é um ―gênio paranóico‖, com ―mania de 

grandeza‖ e que afirma ser guiado por uma ―voz interior‖. Já o outro seria um gênio racional, que 

examinaria os problemas baseados na realidade e ganharia o respeito dos demais homens dessa 

forma. Ele ainda comenta as ―depurações‖ realizadas no seio do partido por ambos, sendo que para 

Hitler isso se colocaria como uma ―glória‖. Já para Stalin, em sua justificativa, elas seriam uma 

―necessidade‖.  

 

Ele ainda comenta que apesar de o governo soviético professar a ideologia comunista, Stalin e 

seus colaboradores teriam, na prática, afastado-se dos ―princípios essenciais do comunismo‖. 

Davies afirma isso pelo fato de o líder soviético ter escolhido a via de construção do ―socialismo em 

um só país‖, o que para ele já seria uma tarefa ―suficientemente grande‖. Construir o comunismo na 

Rússia seria a melhor maneira de demonstrar a excelência desse sistema, complementa o autor. Por 

fim, ele termina afirmando que Stalin foi o único grande líder a prever que a guerra se aproximava e 

o único que tomou alguma providência para defender o seu país. E termina dizendo que, de todos os 

líderes com os quais teve contato, Stalin ocuparia uma das primeiras posições de sua lista como um 

dos mais capazes. Fica claro que a linha do autor nesse prefácio é o da exaltação do biografado, o 

que era bastante comum naquele período, dado os sucessos obtidos pela URSS e o Exército 

Vermelho contra a Alemanha nazista e o seu exército. 

 

Em seu prefácio, o autor Emil Ludwig tem um posicionamento bastante crítico e até mesmo 

destoante para o discurso em voga no momento no que diz respeito à figura de Stalin. Ele afirma 

que era difícil escrever sobre o líder soviético em 1942, por esse viver um momento crucial 

enquanto líder, e também pelo fato de ele ―esconder documentos decisivos que revelarão muita 

coisa mais tarde‖. O autor ainda afirma se sentir à vontade de defender os ―princípios soviéticos de 

1917‖ e ao mesmo tempo se afirmar um ―individualista incondicional‖, portanto não sendo 

comunista e nem marxista. Ainda assim, para ele, a fundação da União Soviética foi ―o maior 

acontecimento‖ produzido pelo século XX até aquele momento, já que os russos teriam sido o 

primeiro povo a destruir o ―reinado do dinheiro‖. Ele continua dizendo que no âmbito de seu 

posicionamento independente, nunca escondeu sua simpatia por Trotsky e suas críticas ao 

―terrorismo de Moscou‖, mesmo diante do próprio Stalin. Ainda assim, ele reconhece a ―grande 

obra‖ do líder soviético, tendo demonstrado isso pessoalmente.  

 

Ele ainda critica as correntes interpretativas que tentariam ―irmanar‖ comunismo e fascismo por 
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utilizarem ―métodos similares‖, ignorando totalmente suas profundas diferenças programáticas e 

―espirituais‖. Para ele, a URSS reunia os mais fortes ―argumentos para o futuro‖, enquanto o 

programa nazista tentaria ―reviver ideias mortas da Idade Média‖. O autor ainda afirma que naquele 

momento Stalin estava acima dos demais líderes contemporâneos e que seria o ―único ditador‖ que 

sobreviveria depois da guerra, e termina dizendo que aqueles que temiam que a vitória de Stalin 

traria a ―revolução mundial‖, não tinham entendido que ela já estava em curso. É interessante 

observar como um prefácio faz contraponto ao outro, sendo um totalmente positivo e o outro cheio 

de nuances quanto a figura de Stalin, o que parece ter sido uma escolha deliberada do editor. Existe 

uma preocupação clara nas edições da Calvino de se manter o espírito crítico quanto à experiência 

soviética, ainda que publicando um conteúdo claramente simpático à URSS. Vale ressaltar essa 

característica por se tratar de uma editora ligada ao PCB e que claramente segue a linha deste, mas 

ainda assim não é meramente panfletária em suas publicações. 

 

 Ao final do livro, temos o índice, mostrando a divisão dos nove capítulos, que abarcam a vida 

de Stalin desde a sua infância até o desenrolar da Segunda Guerra, além do apêndice contendo três 

de seus discursos, além da Constituição Soviética e da Constituição Brasileira. O livro ainda teve 

uma 2ª edição nesse mesmo ano, com um capítulo a mais intitulado ―Esboço de Retrato‖, no qual o 

autor escreve algumas impressões pessoais sobre o líder soviético de forma mais detalhada, sendo 

essa a única diferença para a 1ª edição. 

 

Outra publicação de 1943 foi O Inimigo Que Enfrentamos, de Pierre J. Huss. Na capa, consta o 

nome do autor, da obra, da editora e um subtítulo: ―Como Surgiu, Como Vive, e Como Age a Horda 

Nazista‖. Além disso, há também uma ilustração representando um soldado nazista em segundo 

plano. A orelha traz uma sinopse do livro, contando que o autor, Pierre J. Huss, na qualidade de 

jornalista, teve a chance de entrevistar Hitler duas vezes, em 1935 e 1941, além de conhecer todo o 

alto escalão do Partido Nazista, detalhando o que viu em seu livro. Na segunda página, aparece o 

nome do original norte-americano: The Foe We Face. Na folha de rosto, temos o nome do autor, da 

obra, do tradutor, Fernando Tude de Souza, o ano de publicação e o nome da editora. Ao final da 

obra aparece o índice, apresentando sua divisão em 13 capítulos, todos voltados ao dia a dia de 

Hitler e de seus aliados. Ainda na orelha do livro, aparece a propaganda de uma coleção da Calvino 

chamada ―Os Grandes Homens da Vitória‖, contendo as biografias de Stalin, MacArthur, 

Timoshenko, entre outros. 

 

Outra publicação é o livro do jornalista brasileiro Danton Jobim, Para Onde Vai a Inglaterra?. 

A capa estava ausente na edição encontrada, começando na folha de rosto que trazia o nome do 
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autor, da obra, do prefaciador, J. E. de Macedo Soares, além do ano de publicação e o nome da 

editora. Na página seguinte, aparece a dedicatória do autor, que oferece o seu livro a Sir Noel 

Charles, embaixador da Grã-Bretanha no Brasil e Moniz de Aragão, embaixador brasileiro na Grã-

Bretanha. Na página seguinte, temos três epígrafes, duas em inglês de autoria de Edmund Burke e 

Sir Philip Sidney, e uma em francês de Napoleão I, todas voltadas à questão do combate às 

adversidades em período de guerra.  

 

A seguir, aparece o prefácio dos editores intitulado ―Duas Palavras‖, em que os editores 

justificam a edição do livro após uma série de artigos de sucesso publicados por Danton Jobim 

sobre a Inglaterra, procurando compilar todo o conhecimento sobre os ingleses no momento da 

guerra em um único livro. Segundo eles, os caminhos tomados pela ―Inglaterra capitalista e 

imperialista‖ no pós-guerra seriam cruciais para a ordenação geopolítica do mundo, além de 

levantar uma reflexão de como as potências capitalistas estariam dispostas a construir, de fato, a 

democracia. Os editores ainda classificam a URSS e o Brasil como ―democracias com 

características próprias‖, e afirmam que mais esse livro vinha no esforço da editora em apresentar 

ao público ―o conflito de vida e morte entre a humanidade e o nazismo‖. 

 

Na sequência aparece o prefácio escrito por J. E. de Macedo Soares. O autor engradece o 

esforço de guerra da população inglesa, afirmando que essa sabe pelo que luta, fruto da liberdade de 

manifestação e pensamento que sempre tiveram e a qual defendem da invasão nazista. Ele ainda 

afirma que essa liberdade de manifestação e pensamento deveria servir de exemplo ao Brasil, já que 

esta representaria a dignidade de um povo e o seu direito à existência. Essa observação é uma  

crítica indireta ao governo de Vargas, e traz uma visão oposta a que tem os editores sobre esse 

mesmo governo, mostrando mais uma vez a abertura dos editores no espaço dos prefácios para 

opiniões divergentes. Por fim, aparece no final do livro o índice mostrando a divisão da obra em 

prefácios, 23 capítulos e mais um apêndice trazendo dois textos: Os Católicos e a Nova Ordem no 

Mundo e O Texto da Magna Carta. Na página seguinte, temos ainda a propaganda do livro O Poder 

Soviético do deão de Canterbury. 

 

Outro livro publicado em 1943 foi Eu Fui Médico de Hitler, de Kurt Krueger. A edição 

encontrada não tinha mais capa, sendo que, na folha de rosto, consta o nome do autor seguido pela 

observação ―médico assistente do führer durante 15 anos‖, o nome da obra, dos prefaciadores, 

Upton Sinclair, Otto Strasser, K. Arvid Enlind, o número da edição (terceira nesse caso), o ano de 

publicação e o nome da editora. Não há o nome do tradutor, nem o nome e a nacionalidade da 

edição original. A seguir, aparece o prefácio assinado por Upton Sinclair. No texto, ele afirma que o 
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livro de Krueger não tem grande valor literário, referindo-se a forma do texto, mas em compensação 

tem uma enorme importância quanto ao seu conteúdo. Sinclair defende que o livro é de extrema 

importância para todos que queiram combater Hitler, seja através das armas seja das palavras. A 

obra, além de descrever o ―gênio-lunático‖ do führer, também analisa o movimento e o partido 

nazistas, enfim, uma obra que se mostra fundamental para o entendimento do hitlerismo na 

Alemanha.  

 

O prefácio, de Otto Strasser, intitulado ―Como eu o Conheci‖ traz um perfil psicológico de 

Hitler traçado por um ex-colaborador. No texto, o líder nazista é descrito como portador de três 

características principais: ―ascetismo no diz respeito à alimentação‖, ―indiferença em face ao 

sofrimento alheio‖ e ―oportunismo em assuntos de amor‖. Strasser afirma que Hitler consegue 

transformar essas características negativas em positivas no momento de exercer a sua liderança, 

criando uma ―resultante vitoriosa‖. O último prefácio é assinado pelo médico psiquiatra K. Arvid 

Enlind. Ele ressalta o intento do livro de retirar Hitler da esfera do ―mito‖ e trazê-lo para a esfera do 

homem realmente existente. Enlind ainda afirma que o nazismo é uma espécie de ―neurose 

coletiva‖ criada pela junção de várias neuroses de um só homem. Para ele, o líder nazista 

transformou Munique no ―santuário da neurose europeia‖, instalando um ciclo vicioso no qual 

―Hitler alimenta a loucura de nossa época, e esta alimenta Hitler‖.  

 

Fica claro como esses prefácios procuram deslocar a discussão acerca do nazismo para a esfera 

individual, no caso, para as questões psicológicas de Hitler. As colocações dos três prefaciadores 

vão no sentido de demonstrar a estruturação de um regime através da loucura de um só homem, 

menosprezando qualquer tipo de discussão socioeconômica ou mesmo política. No final do livro, 

aparece o índice, mostrando a divisão da obra em prefácios e vinte capítulos, que contam a trajetória 

de Hitler através do ponto de vista de Krueger. 

 

Outra edição foi Feras Humanas, de W. Langhoff e Georg M. Karst. Numa orelha do livro, 

temos a propaganda da coleção ―Os Grandes Homens da Vitória‖. Noutra um anúncio da obra O 

Inimigo Que Enfrentamos, de Pierre J. Huss. Na folha de rosto, aparecem os nomes dos autores, o 

nome da obra, do tradutor, Dias da Costa, o ano de publicação e o nome da editora. Na sequência, 

temos o prefácio dos editores. Nele os autores ressaltam a educação hitlerista que teria transformado 

seres humanos em ―feras‖, além da estruturação da ―Quinta Coluna‖ para satisfazer os anseios de 

dominação mundial de Hitler. Logo depois, o texto apresenta os autores do livro, dois sobreviventes 

dos campos de concentração nazista que relatam suas experiências como prisioneiros do Terceiro 

Reich. Por fim, eles destacam um parágrafo do livro afirmando concordar com as ―palavras 
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veementes‖ de Karst, em que esse prega uma ―vingança em nome das gerações futuras‖ contra 

todas as pessoas que de alguma forma tiveram relação com o funcionamento da máquina nazista. 

 

Ainda foi publicado em 1943 o livro Eu Fui Um Guerrilheiro Sérvio, de Paulo Sebescen. A 

edição encontrada estava bem danificada, sendo possível identificar apenas a folha de rosto e o 

índice ao final do livro. Na primeira, aparecia o nome do autor, o título do livro acompanhado pelo 

subtítulo Episódios da Luta de um Povo que Não Quer Ser Escravo, além do ano da edição e nome 

da editora. No segundo, a divisão da obra em 31 capítulos, dividida em duas partes. A primeira parte 

trata da resistência sérvia aos nazistas, e a segunda faz uma análise da guerrilha como uma forma de 

resistência democrática em vários países no momento da Guerra. 

 

Por fim, cabem algumas considerações sobre as publicações analisadas. Fica claro que nesse 

ano todo o esforço da editora foi voltado para a publicação de livros sobre a União Soviética e 

referentes a Guerra, principalmente obras de caráter antifascista. É perceptível também que nem 

todo livro teve o mesmo grau de intervenção dos editores no que diz respeito à presença de 

prefácios. Nesse sentido, destacam-se Missão em Moscou de Joseph Davies, O Poder Soviético e O 

Cristianismo e a Nova Ordem Social na Rússia, de Hewlett Johnson, que, não por acaso, foram os 

livros mais divulgados pela editora. Em termos de coleções, nesse ano temos a presença de ―Os 

Grandes Nomes da Vitória‖, biografias de diversos líderes das forças aliadas e ―A Verdade Sobre a 

Rússia‖, da qual fazem parte as principais edições desse ano. Aquela coleção, além das obras 

editadas (Timoshenko, Mac Arthur, Stafford Cripps) também anunciava as biografias de Chiang 

Kai-shek, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle e outros, projeto que, ao que 

tudo indica, foi abandonado pela editora nos anos seguintes. Por último, vale o destaque para o 

único livro de um autor brasileiro a ser editado: Para Onde Vai a Inglaterra?, de Danton Jobim. 

 

No ano de 1944, a Editorial Calvino publica 13 obras. O destaque nesse ano é a publicação da 

Coleção de Estudos Sociais, responsável por metade das obras da editora nesse período. Essas obras 

são basicamente de caráter teórico e doutrinário, abrangendo diversas áreas como História, 

Sociologia, Economia, Política, Filosofia e também clássicos do marxismo-leninismo. Dessa forma, 

o principal lançamento da editora dentro dessa coleção é A Origem da Família, da Propriedade 

Privada e do Estado de Friedrich Engels
143

, primeiro do cânone marxista-leninista editado pela 

Calvino nessa nova fase da editora. A orelha traz uma sinopse do livro, anunciando ser esse ―uma 

                                                 
143

 Nesse momento existia o costume de se traduzir o nome dos autores, com Friedrich Engels aparecendo como 

Frederico Engels, Karl Marx como Carlos Marx, Lênin como Lenine, Paul Lafargue como Paulo Lafargue, e assim 

por diante. Aqui utilizaremos a grafia atual.  
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das investigações científicas mais sólidas e de maior prestígio na ciência social‖, além de anunciar a 

presença, nessa edição, de O Matriarcado de Paul Lafargue, e O Código Soviético da Família. Por 

fim, aparecem os preços do livro: Cr$ 25,00 nas livrarias e Cr$ 26,00 pelo reembolso, preços que 

serão fixos para todas as edições desse ano. Na folha de rosto, aparece o nome do autor, da obra, do 

tradutor, Abguar de Bastos, o ano da edição e o nome da editora.  

 

A seguir, temos uma apresentação intitulada ―Dados Biográficos‖ que apresenta Engels como o 

grande parceiro de Marx no desenvolvimento do materialismo dialético e na consolidação da base 

teórica e prática que serviria de guia para todo o proletariado mundial. É enfatizado ainda que 

Engels teria como grande contribuição as suas obras de caráter filosófico e histórico, enquanto 

Marx se encarregaria mais das questões econômicas em seus livros. Em seguida, temos o prefácio 

dos editores intitulado ―Duas Palavras‖. Nele o livro é descrito em duas linhas gerais, com ênfase na 

questão das formas familiares no decorrer da história e na sua análise do ponto de vista do 

materialismo histórico, além do comentário dos editores quanto à dificuldade de traduzir um livro 

tão complexo para a língua portuguesa.  

 

Logo depois, aparecem os prefácios do próprio Engels, um de 1884 e outro de 1891. No 

primeiro, o autor ressalta o fato de este seu livro ser uma versão própria de um trabalho de pesquisa 

feito por ele e por Marx, que havia acabado de falecer. Já no segundo, Engels enfatiza ter revisado 

toda a obra e ter incorporado a essa todas as teorias recentes sobre a formação da família no 

decorrer da história, além de descrever a estrutura de seu livro. No final da edição, temos o índice, 

que mostra a divisão em nove capítulos, no qual o autor trata das diversas formas de família, desde 

as ―pré-históricas‖, passando pela Grécia e por Roma, pelas populações germânicas e, por fim, pela 

sociedade burguesa, na qual a relação entre família e Estado ganha sua forma mais bem definida. 

Depois é apresentada a estrutura de O Matriarcado, de Paul Lafargue, no qual o autor apresentada 

as características da família matriarcal no decorrer da história e a transformação do matriarcado em 

patriarcado. E, por fim, a estrutura do Código Soviético da Família, apresentando as leis referentes 

ao casamento e à estrutura familiar na URSS. 

 

É lançado também dentro da Coleção de Estudos Sociais A Questão Social e Os Cristãos 

Sociais, de Lisandro de La Torre. O autor era um político reformista argentino, democrata radical e 

defensor das autonomias municipais na Argentina, porém sem qualquer proximidade com o 

comunismo, o que por si só tornaria curiosa a presença desse livro no catálogo da Editorial Calvino, 

não fosse o conteúdo da obra. Livros referentes à questão religiosa e à sua ligação com a política já 

apareciam no catálogo de 1943. Nesse em específico, o autor procura mostrar como a religião 
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católica estava sendo deturpada pelos ―maus padres‖. Na orelha temos uma sinopse, enaltecendo a 

obra no seu intuito de desmascarar os religiosos que deturpariam a religião católica dos seus 

verdadeiros valores. Há ainda o anúncio do apêndice, uma carta de Talleyrand, ministro de 

Napoleão, ao Papa Pio VII, criticando a postura dos maus sacerdotes. Na folha de rosto, aparece o 

nome do autor, da obra, o subtítulo Outros Ensaios e Páginas de Polêmica, além da divisão 

estrutural do livro: “Intermezzo Filosófico”; ―A Questão Social e um Cura‖; ―A Índia Berço de 

Mitos‖ e ―O Pentateuco Hebraico‖. Fechando essa página, o nome do tradutor, Osório Borba, o ano 

de publicação e nome da editora.  

 

A seguir, temos o prefácio dos editores intitulado ―Não Combatemos as Religiões‖, no qual eles 

argumentam que a religião não existirá em uma sociedade nova e totalmente emancipada, mas que 

isso demorará ―centenas de anos‖ a acontecer. Dessa forma, é preciso fazer com que a religião 

―evolua‖ e passe a ser positiva para a classe trabalhadora, principalmente a Igreja Católica. Nesse 

processo, seria necessário que a Igreja deixasse de defender velhos dogmas e aceitasse os avanços 

da ciência, como já faziam, segundo os editores, espíritas e protestantes. Eles ainda afirmam que os 

líderes soviéticos nunca reprimiram a religião, ainda que buscassem a sua superação através da 

educação das massas. Ao perceberem que o misticismo ainda persistira na população, procuraram 

englobar a Igreja Ortodoxa no projeto da nova sociedade, fazendo essa ―evoluir‖ e servir de forma 

―positiva‖ ao povo russo. No caso do Brasil, a Igreja Católica deveria seguir as palavras do 

presidente Vargas de que o futuro pertence as ―classes laboriosas‖ e evoluir sua atuação nesse 

sentido.  

 

Eles criticam também os ―sacerdotes estrangeiros‖ que se utilizariam dos púlpitos para criticar o 

governo brasileiro, justamente no momento de ―União Nacional‖ contra o nazifascismo. Por fim, 

afirmam que um retorno ao ―cristianismo primitivo‖ baseado na fraternidade humana seria 

fundamental para as mudanças necessárias na Igreja Católica, inclusive na luta antifascista. Mais 

uma vez a questão da religião na Rússia e a exaltação ao presidente Vargas aparecem em um 

prefácio dos editores. A seguir, temos mais um texto dos mesmos autores, intitulado Advertência, 

sobre as motivações para a publicação do livro de Lisandro de La Torre, que seria o interesse em 

aprofundar as questões levantadas por ele em alguns debates surgidos na Argentina. No final do 

livro, o índice traz novamente a divisão apresentada na folha de rosto, apresentando o seu conteúdo 

que gira em torno das discussões do papel da Igreja na luta de classes e de suas relações com o 

comunismo e o liberalismo. 

 

Outro livro editado para a Coleção de Estudos Sociais foi Carlos Marx: sua Vida e sua Obra, de 
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Max Beer. Na orelha do livro, é apresentado as obras contidas no volume: Carlos Marx: sua Vida e 

sua Obra de Max Beer; Resumo de O Capital e Recordações Íntimas de Carlos Marx, por Paul 

Lafargue; Carlos Marx, por Lênin; Pausas e Recuos do Marxismo, de Rosa Luxemburgo. Na folha 

de rosto, temos o nome do autor, da obra, do tradutor, Abguar de Bastos, o ano de edição e o nome 

da editora, não havendo nenhum prefácio posteriormente. No final do livro aparece o índice, 

explicitando a sua divisão em cinco partes: ―Introdução‖, ―Os Anos de Estudos‖, ―A Formação do 

Marxismo‖, ―Os Anos de Agitação e de Exílio‖, ―A Sociologia de Marx‖ e ―A Economia de Marx‖. 

A seguir aparece O Resumo de O Capital de Paul Lafargue divido em duas partes: ―Mercadoria e 

Moeda e Transformação do Dinheiro em Capital‖. Logo depois, Recordações Íntimas de Carlos 

Marx, do mesmo autor, e Meu Pai, de Eleonora Marx. No apêndice, essa edição apresenta As Três 

Origens e as Três Partes Constitutivas do Marxismo de Lênin e Pausas e Recuos do Marxismo, de 

Rosa Luxemburgo. 

 

As edições da Coleção de Estudos Sociais continuam com mais um livro de Max Beer, A 

História do Socialismo e das Lutas Sociais, obra em dois volumes. Na capa do livro, aparecem o 

nome da coleção, do autor, da obra, o ano de edição e o nome da editora. Na orelha é apresentada 

uma sinopse, na qual se afirma que o livro de Beer relata a ―História Universal do ponto de vista do 

socialismo‖, estudando a ―história do socialismo, desde a mais remota antiguidade até os tempos 

modernos‖. Na folha de rosto, temos o nome do autor, da obra, o subtítulo Antiguidade e Idade 

Média no primeiro volume e Tempos Modernos e Época Contemporânea no segundo. É 

apresentado o prefaciador, Marcel Ollivier, o tradutor, Horácio de Mello, o ano de publicação e o 

nome da editora.  

 

Na continuidade do livro aparece o prefácio de Ollivier, traduzido da edição francesa. Este 

afirma que o livro de Beer é a primeira tentativa de uma História Universal do Socialismo, 

superando as esparsas monografias existentes até então. Essa obra seria, segundo ele, um grande 

exemplo de como interpretar a História da humanidade através do materialismo histórico. O autor 

ainda faz críticas ao livro, discordando, por exemplo, da visão de Beer de que o socialismo já teria 

existido na Antiguidade ou na Idade Média, o que para ele não tira os méritos e os pontos positivos 

da obra. Ao final aparece o índice, dos volumes um e dois, mostrando a divisão dos livros em quatro 

partes: No volume um, a primeira parte é sobre o socialismo na Antiguidade, e a segunda, na Idade 

Média. No volume dois, a terceira parte é sobre o período Moderno, e a quarta, referente ao 

socialismo no período Contemporâneo. 

 

Seguindo as edições da coleção, aparece também o livro Lenine: sua Vida e sua Obra de D. S. 
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Mirsky. Na orelha segue uma sinopse do livro pelo autor, na qual esse afirma não ter em momento 

algum procurado ―grangear simpatias do leitor‖, mas que procurava tratar a figura de Lênin como o 

entendia, sendo um dos ―forjadores do mundo moderno‖. O autor ainda alerta para o fato de sua 

obra ser uma ―biografia de Lenine e não uma história da Revolução Russa‖. É anunciado ainda o 

texto de apêndice, Lenine de Máximo Górki. Na folha de rosto aparece o nome do autor, da obra, do 

tradutor, Abguar Bastos, o ano de edição e o nome da editora.  

 

A seguir, temos o prefácio do autor, em que ele comenta a necessidade de justificar o seu livro a 

respeito de Lênin, já que ele seria membro de uma das famílias aristocráticas que mais sofreram as 

consequências da Revolução Bolchevique. Mirsky argumenta que o seu interesse pelo leninismo 

veio por conta de dois fatores: a rejeição da intelectualidade pela aristocracia e seu sentimento 

pessoal antiburguês. Segundo ele, os comunistas foram os responsáveis pela verdadeira 

emancipação nacional da Rússia, sendo estes muito mais patriotas do que os membros do Partido 

Nacional Russo, ―aliado do imperialismo estrangeiro‖. Desta forma, o autor reconheceria o objetivo 

pelo qual lutara Lênin como o ―mais sério dos problemas da atual civilização‖, justificando assim o 

seu posicionamento pró-bolchevique. No final do livro aparece o índice, mostrando a obra dividida 

em 16 capítulos, mais o apêndice com o texto de Máximo Górki sobre Lênin. 

 

Outro livro da coleção lançado em 1944 foi Princípios de Economia Política, de I. Lapidus e K. 

Ostrovitianov. A obra não apresenta prefácio. Na folha de rosto, aparecem o nome do autor, da obra, 

do tradutor, Luís Monteiro, o ano da edição e o nome da editora. A seguir, temos o índice logo no 

início, com a divisão da obra em dez partes: ―Introdução‖; “Livro Primeiro: O Valor, Regulador do 

Regime de Produção de Mercadorias‖; “Livro Segundo: A Produção da Mais-Valia‖; “Livro 

Terceiro: O Salário‖; “Livro Quarto: A Teoria do Lucro e do Preço da Produção‖; “Livro Quinto: O 

Capital Comercial e o Lucro Comercial‖; “Livro Sexto: O Capital Emprestado e o Crédito, Moeda 

de Crédito e Papel Moeda‖; “Livro Sétimo: A Renda Territorial‖; “Livro Oitavo: A Acumulação do 

Capital e a Reprodução das Relações Capitalistas‖; “Livro Nono: O Imperialismo e a Queda do 

Capitalismo e Livro Décimo: A Economia no Período de Transição‖. A obra faz um apanhado geral 

sobre o funcionamento da economia capitalista e o desenvolvimento da economia soviética no 

período de transição.  

 

O último livro dessa coleção lançado nesse ano foi Os Três Princípios do Povo: Sun Min Chu I, 

do líder chinês Sun Yat Sen. A orelha do livro traz um perfil do autor, descrevendo-o como um 

homem que dedicou a vida à emancipação da China enquanto nação, sendo figura central na 

―Revolução Chinesa‖, aqui entendida como o processo de independência do país. É apresentado 



117 

 

ainda o conteúdo do livro, no qual constaria basicamente a história do processo de independência, 

―um extrato da doutrina moral de Confúcio, da filosofia política, da origem, da raça, do espírito, da 

cultura, dos hábitos e costumes da velha China‖. A folha de rosto traz o nome do autor, da obra, do 

tradutor, H. G. Lee, o ano de edição e o nome da editora.  

 

A seguir temos o prefácio do tradutor, H. G. Lee, em que ele, de origem chinesa, afirma ter 

traduzido a obra de Sun Yat Sen direto do original em chinês, procurando elucidar a história e os 

costumes da China aos leitores brasileiros. Em seguida, temos um texto intitulado ―Testamento do 

Dr. Sun Yat Sen‖ no qual esse defende a necessidade de ―elevar a China a uma posição de liberdade 

e de igualdade entre as nações‖ e a aliança com demais países que tratassem os chineses ―na base da 

igualdade‖.  

 

Na sequência, aparece o prefácio do autor, no qual este explica que seu livro é voltado para a 

―reconstrução do Estado‖ chinês, e que suas obras, incluída essa, deveriam ser usadas como forma 

de propaganda em meio ao povo em luta pela independência do país. No final do livro, temos o 

índice apontando a divisão da obra em três partes: ―O Princípio do Nacionalismo‖; ―O Princípio da 

Democracia‖ e ―O Princípio da Subsistência‖, formando assim o que para Sun Yat Sen deveriam ser 

as bases da nascente república chinesa. A presença desse livro no interior do catálogo da Calvino, 

nesse momento, ganha sentido ao identificarmos a necessidade de abranger os acontecimentos da 

Guerra no front asiático, na luta dos Aliados contra o Japão. Vale lembrar que, nesse momento, a 

China luta justamente contra a invasão japonesa. 

 

Ainda nesse sentido, é lançado também Ásia Soviética, de R.A. Davies e A.J. Steiger. A orelha 

do livro traz uma sinopse da obra escrita pelos autores, na qual estes falam em linhas gerais da parte 

asiática soviética. Segundo eles, essa região era o ―calabouço do tzar‖, formada por ―terras desertas, 

montanhas, florestas intermináveis‖, sendo que sob o governo soviético ela teria se transformado 

em uma região extremamente dinâmica, com ―ferrovias novíssimas, instalações industriais 

modernas, laboratórios de pesquisas, observatórios astronômicos, campos de trigo, culturas 

coletivas de algodão e beterraba, grandes canais de irrigação, escolas e universidades‖. Além disso, 

a disposição de seus habitantes seria um exemplo para aqueles que pretendessem ―prosperar pela 

iniciativa própria e pelo trabalho fecundo e honesto‖. Na segunda página, aparece o nome da edição 

original norte-americana, Soviet Asia. Na folha de rosto, temos o nome dos autores, da obra, do 

tradutor, David J. de Castro, o ano de edição e o nome da editora. Na página seguinte, aparece a 

seguinte epígrafe: ―Ao bravo povo soviético, cuja a luta contra as forças do obscurantismo 

despertou a admiração do mundo‖.  
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Em seguida temos um prefácio dos autores, no qual estes afirmam que seu livro tem como 

objetivo maior esclarecer o povo americano sobre a parte asiática da URSS, região pouco conhecida 

e de ―importância estratégica‖ para o desenrolar da guerra. No final da edição, temos o índice que 

mostra a sua divisão em 15 capítulos, mais bibliografia. Os capítulos vão desde a descrição física da 

Ásia Soviética, passando pela sua divisão geopolítica, até a sua importância para o desenrolar da 

guerra. Vale ressaltar que esse livro trazia como anexo um mapa de tamanho médio dessa região, 

com o intuito provável de facilitar ao leitor a localização do assunto abordado. 

 

Mais um livro editado pela Calvino, com enfoque nas questões asiáticas da guerra, é A Rússia 

Esmagará o Japão, de Maurice Hindus. A edição encontrada não tinha a capa. A folha de rosto 

trazia o nome do autor, da obra, do tradutor, David J. de Castro, o ano de edição e o nome da 

editora. A obra também não apresenta prefácio. Ao final, temos o índice que mostra a divisão do 

livro em 15 capítulos, contendo a descrição sobre o conflito armado na Europa e na Ásia, dividida 

em duas partes. Aparece também o apêndice com um texto do autor intitulado ―Uma Nova 

Civilização‖, sobre a experiência soviética e um trecho de seu outro livro, Santa Rússia, também 

editado pela Calvino em 1944. O exemplar encontrado deste livro também não tinha capa. Na folha 

de rosto, aparecia o nome do autor, da obra, dos tradutores, Haydée Paraguassú e Dias da Costa, o 

ano de edição e nome da editora.  

 

A seguir temos o prefácio do autor, no qual Maurice Hindus descreve a sua forma de ver a 

experiência soviética. Ele afirma que, em todas as viagens que fez à URSS sempre conviveu e 

entrevistou pessoas ―do povo‖ para ter uma noção mais clara da realidade russa, evitando conversar 

ou entrevistar alguma autoridade. O autor se mostra bastante crítico de certa linha de pensamento 

que taxava a URSS simplesmente como ―um país de atrocidades‖ e terror. Para Hindus, isso seria o 

equivalente a falar da ―Revolução de Cromwell única e essencialmente em referência aos massacres 

na Irlanda‖ ou ainda da ―Revolução Francesa única e essencialmente em referência à guilhotina‖.  

 

Ele ainda afirma ter escrito seu livro na esperança de elucidar as pessoas de seu país sobre a 

realidade russa, no interior do espírito de cooperação durante o conflito, e desejando que ―a 

Inglaterra, a América e a Rússia‖ se mantivessem unidas no pós-Guerra. Ao final do livro, temos o 

índice que apresenta a divisão da obra em oito capítulos, além da Introdução, que tratam de aspectos 

gerais da experiência soviética, além de focar em questões mais específicas como a formação da 

juventude e o papel das mulheres na nova sociedade, passando também pelas questões da guerra. 
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Nesse ano também foram lançados mais dois livros da coleção ―A Verdade Sobre a Rússia‖, 

sendo o primeiro deles Proteção à Maternidade e à Infância na União Soviética/A Medicina na 

Rússia Soviética, da Dra. Ester Conus e do Dr. Lelio Zeno. Na orelha, é descrito o conteúdo da 

edição: ―Proteção à Maternidade e à Infância na União Soviética‖, da Dra. Ester Conus; ―A 

Medicina na Rússia Soviética‖, do Dr. Lelio Zeno; ―Os Princípios da Medicina Soviética‖, do Dr. 

Henry A. Sigerist; ―O Desenvolvimento da Biologia na União Soviética‖, pelo Dr. L. A. Orbeli e o 

―Programa de Ensino da Faculdade Médico-Cirúrgica dos Institutos da URSS‖. Na sequência, a 

folha de rosto começa com os dizeres ―Comissariado do Povo Para a Saúde Pública da R.S.F.S.R.: 

Instituto do Estado de Pesquisas Científicas Para a Proteção da Maternidade e da Infância‖. A 

seguir, o nome da Dra. Ester Conus, médica chefe do Dispensário do Instituto, o nome da obra, do 

tradutor, Osório César, do prefaciador, Dr. Vicente Baptista, ano de edição e o nome da editora.  

 

Na sequência, temos o prefácio dos editores, no qual existe uma crítica a filantropia burguesa 

que busca solucionar o problema da criança no Brasil através de doações, recorrendo aos 

milionários. A figura de Assis Chateubriand é usada como exemplo de burguês filantropo, que não 

consegue enxergar a hipocrisia da situação na qual os que doam dinheiro são aqueles que exploram 

mulheres e crianças em suas fábricas. Os editores afirmam que a questão da saúde da criança e da 

mulher só pode ser resolvida pelo Estado, mediante estatização dos serviços públicos de saúde. E 

enfatizam a bem-sucedida experiência soviética nesse sentido.  

 

A seguir, aparece o prefácio do Dr. Vicente Baptista, psicopediatra do Hospital do Juqueri e 

pediatra da Caixa Ferroviária de Sorocabana. Baptista enaltece em seu texto a experiência soviética 

na questão da saúde da mulher e da criança e critica aqueles que se negam a conhecer os bons 

resultados obtidos na URSS por preconceitos ideológicos. O médico ainda complementa dizendo 

que afirmar que o capitalismo explora a mulher e a criança não é ―tirada marxista‖, mas sim ―a 

verdade‖, e que a mudança na questão da saúde por parte do Estado exigiria uma mudança social 

completa e não apenas localizada. Por fim, enaltece o livro e o recomenda para os médicos e a 

―todos que se interessem pelo destino de nossa terra‖. Ao final do livro aparece o índice com a 

divisão da obra em nove capítulos, além da introdução e apêndices. Quanto a esse livro, é 

importante ressaltar que foi a primeira publicação soviética de caráter oficial feita pela Editorial 

Calvino. 

 

O segundo livro dessa coleção lançado nesse momento é A Verdade Sobre a Religião na Rússia, 

de G.P. Gueorguievsky, A. P. Smirnov e Nicolai. Na folha de rosto, são apresentados o nome dos 

autores, da obra, da tradutora, Gallia Solodovnikov, do prefaciador, patriarca Sérgio, e uma 
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observação: ―Edição autorizada pelo Padre Demetrio Tkatchenco, representante da Igreja Ortodoxa 

Patriarcal de Moscou na América do Sul‖ além do ano de edição e do nome da editora. Na página 

seguinte, temos uma epígrafe: ―A Verdade é grande e prevalece (2 Esdras 4, 41)‖. Na sequência, 

temos o ―Prefácio do Chefe do Patriarcado‖. Em seu texto, o patriarca Sérgio afirma não existir 

nenhuma perseguição do governo soviético à Igreja Ortodoxa, rebatendo as críticas feitas nesse 

sentido pela imprensa dos ―emigrados‖ russos nos países capitalistas. Ele afirma que, com a 

Revolução, existiu a divisão da Igreja e do Estado, com aquela perdendo suas propriedades e 

privilégios. Na visão do patriarca, esse acontecimento foi positivo, pois afastou os sem vocação dos 

domínios da Igreja e a reaproximou do espírito original do cristianismo.  

 

Por fim, ele reitera o apoio incondicional da Igreja Ortodoxa ao redor do mundo ao Exército 

Vermelho na luta contra o nazifascismo. Ao final, aparece o índice do livro, mostrando a divisão da 

obra em duas partes, além do anexo. A primeira parte se intitula ―A Igreja Ortodoxa Russa É Fiel A 

Sua Pátria‖ e a segunda ―Os Redivivos Cruzados Nazi-Fascistas Ultrajam Os Lugares Santos‖, ―Os 

Sacerdotes e os Fiéis Ortodoxos‖. Esse é mais um livro editado pela Calvino referente à questão 

religiosa na URSS, demonstrando a importância de rebater as acusações sobre perseguições 

religiosas na Rússia durante esse período do esforço de guerra. Vale ressaltar que esse livro, 

juntamente com a biografia de D. S. Mirsky de Lênin e Princípios de Economia Política, de I. 

Lapidus e K. Ostrovitianov são as primeiras obras de autores soviéticos a aparecer no catálogo da 

Editorial Calvino. 

 

Por último, nesse ano foi editado o romance proletário Judeus Sem Dinheiro, de Michael Gold.  

Na folha de rosto, repete-se o nome do autor, da obra, o subtítulo, o ano de edição e o nome da 

editora. A seguir, no prefácio dos editores, o livro de Michael Gold é caracterizado como ―o maior 

romance até hoje produzido pelo pensamento proletário mundial‖, com diversas edições esgotadas 

no mundo todo. Os editores afirmam que o romance gera interesse justamente pela ênfase nas 

questões sociais, e não em dramas individuais. A obra procura mostrar o outro lado da cidade de 

Nova York, East Side, o bairro proletário, com toda sua pobreza contrastando com o glamour das 

áreas nobres da cidade. É para os editores um retrato da decadência da sociedade capitalista. No 

final do livro, aparece o índice, mostrando a divisão da obra em 35 capítulos e duas partes: ―Judeus 

Sem Dinheiro‖ e ―120 Milhões‖. 

 

Fica claro que nesse ano existiu uma mudança na natureza dos livros publicados em comparação 

a 1943. Principalmente por conta da ―Coleção de Estudos Sociais‖, os livros de caráter teórico e 

doutrinário ganharam fôlego, inclusive com a publicação de um clássico do marximo-leninismo. 
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Ainda assim, os livros de divulgação da URSS e de caráter antifascista não deixaram de aparecer. 

Vale notar que mais uma vez a questão da religião na URSS apareceu de forma marcante, além dos 

elogios ao presidente Vargas nos prefácios assinados por Calvino Filho. Outro ponto é o fato de os 

livros publicados nesse ano, com a exceção de Ásia Soviética, não apresentarem a indicação dos 

originais dos quais foram traduzidos. De algumas obras, como é o caso de Os Três Princípios do 

Povo e História do Socialismo e das Lutas Sociais, é possível deduzir essa informação através do 

prefácio, sendo o primeiro traduzido do original em chinês, e o segundo, da edição francesa. Vale 

ressaltar que nenhum escritor brasileiro foi editado nesse ano. 

 

No ano de 1945, a Editorial Calvino conhece o seu melhor momento, com a publicação de 32 

livros. Isso se deve, em grande parte, a legalização do PCB, o que por consequência põe fim à 

censura que perdurou até 1944, pelos dividendos da vitória soviética sobre o exército nazista e o 

auge da imagem da URSS internacionalmente, representada principalmente pela figura de Stalin. 

 

Nesse ano, o destaque são as coleções ―Edições Populares‖, com 18 obras publicadas, e a 

continuidade da ―Coleção de Estudos Sociais‖ iniciada em 1944, com mais sete edições. A ―Edições 

Populares‖ consiste em novas edições e reedições em ―formato de bolso‖, vendidas a preços 

populares. Vale ressaltar que esse tipo de formato auxiliava na difusão das obras pelo barateamento 

do custo, o que consequentemente refletia no preço final. Foram encontrados seis exemplares de 

livros dessa coleção lançados em 1945, que serão analisados a seguir.  

 

Dessas obras, três são reedições em formato de bolso de livros já existentes no formato corrente: 

O Poder Soviético e O Cristianismo e a Nova Ordem Social na Rússia, do deão de Canterbury e A 

Rússia na Paz e na Guerra, de Anna Louise Strong. No caso dos livros de Hewlett Johnson, não 

existem mudanças na estrutura de apresentação do livro, sendo capa, folha de rosto, prefácios e 

índice idênticos ao da versão em formato corrente. No caso do livro de Strong, a única mudança é 

na capa. No restante, folha de rosto, prefácio e índice são os mesmos da edição original. Importante 

ressaltar que apesar da mudança de formato e do barateamento dos livros, os textos dessa coleção 

eram reeditados na íntegra.  

 

Nesse momento os ―carros-chefe‖ da editora, nas propagandas no jornal Tribuna Popular, são 

justamente os livros de Strong e Reed, seguidos pela biografia de Lênin do Instituto Marx-Engels-

Lênin, Missão em Moscou, de Joseph Davies, em sua 4ª edição, e pelo Anti-Duhring, de Engels. O 

primeiro é apresentado como ―De uma jornalista americana, que viveu mais de vinte anos na União 

Soviética‖, que promete apresentar ―Os ideais, as realizações, os homens, as coisas e os motivos e 
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objetivos da política soviética‖, sendo vendido ―agora à 10 cruzeiros‖, como enfatizava o anúncio. 

O segundo é apresentado como ―A história viva e emocionante da tomada do poder na Rússia pelo 

proletariado‖, e é enfatizado que ―Lenine recomendou a leitura desse livro aos trabalhadores de 

todo o mundo‖, e, por fim, uma observação importante dizendo que o livro vinha ―sem corte de 

qualquer espécie‖, com a última observação do anúncio enfatizando que os livros eram vendidos em 

livrarias e também em bancas de jornal. 

 

Outro livro editado nessa coleção foi Os Dez Dias que Abalaram o Mundo de John Reed. Na 

segunda folha, constava o nome da edição original norte-americana: Ten Days That Shook The 

World, além de indicar os direitos do livro em língua portuguesa para a Editorial Calvino. Na folha 

de rosto, temos o nome da obra, do autor, do prefaciador, Egon Ervin Kisch, do tradutor, Horácio de 

Melo, a indicação de que se trata de uma edição popular, o ano de edição e o nome da editora. A 

seguir aparece o prefácio de Kisch, intitulado ―John Reed, o Jornalista das Barricadas‖. Nele o autor 

descreve a trajetória de Reed, da sua formação como jornalista na conservadora Universidade de 

Harvard, pela qual foi renegado mais tarde, passando pela sua experiência como correspondente no 

México para cobrir os eventos da Revolução Mexicana, culminando no seu envolvimento na 

Revolução Bolchevique.  

 

Reed descreve sua experiência durante a Revolução Russa em seu livro, que foi inclusive 

elogiado e indicado por Lênin como leitura obrigatória para os revolucionários no mundo todo. 

Kisch ainda afirma que o escritor foi fundador do Partido Comunista Operário nos EUA e membro 

do Comitê Executivo da Internacional Comunista, até sua morte em outubro de 1920. Na sequência, 

temos o prefácio do próprio autor, no qual esse descreve em linhas gerais a tomada de poder pelos 

bolcheviques, que será aprofundada em seu livro. Reed ainda afirma que seu livro é ―um pedaço da 

história‖, ainda que sob o seu ponto de vista. Escreve ainda que no decorrer da luta ―não eram 

neutras‖ suas simpatias, mas que se esforçou para considerar ―os acontecimentos como cronista 

consciencioso, que se esforça por fixar a verdade‖ em seu livro. Ao final da obra, aparece o índice, 

mostrando a divisão da edição em 12 capítulos, além dos prefácios. 

 

Mais uma obra editada para essa coleção foi Sobre os Fundamentos do Leninismo, de Stalin. Na 

capa é possível visualizar a silhueta de Lênin com o Kremlin ao fundo, sobrepostos a um fundo 

preto. Além disso, aparecem o nome da obra, do autor e da editora. Na segunda página, temos a 

seguinte epígrafe, que aparecerá em todos os livros dos líderes bolcheviques editados nesse ano: 

 

O único mal é a exploração do homem pelo homem; a única tarefa, instaurar uma ordem social em que 
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não haja lugar para a exploração; o único dever, contribuir para a luta em prol dessa ordem social; a única 

pauta para julgar a conduta humana, verificar se contribui ou se opõe à causa do socialismo. (Do livro: 

Lenine, sua Vida e sua Obra, de D. S. Mirsky) 

 

Na folha de rosto, temos o nome da obra, do autor, a indicação dos textos do apêndice: ―Sobre o 

Materialismo Dialético e o Materialismo Histórico‖ e ―Em Torno dos Problemas do Leninismo‖. 

Por fim, o nome do tradutor, C.F. de Freitas Casanovas, o ano de edição e o nome da editora. Na 

página seguinte, outra epígrafe: ―Dedico estas palavras ao desenvolvimento do leninismo (J. 

Stalin)‖. O livro não apresenta prefácios. Ao final da obra, aparece o índice, indicando a divisão do 

livro em dez capítulos, mais os textos de apêndice. Esse é o primeiro e único livro do líder 

soviético, que, nesse momento, conhece o auge da sua popularidade, editado pela Calvino. 

 

Por último, temos a edição popular do livro Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução 

Operária, de Lênin. Na capa, temos o nome do autor, da obra, da editora, além do anúncio de 

edição popular à 10,00 Cr$. Na folha de rosto, aparecem o nome do autor, da obra, e uma 

observação: ―Como Introdução e Apêndice, diversos documentos que possibilitam melhor 

interpretação deste trabalho‖. Por fim, o nome do tradutor, Luís C. Afilhado, ano de edição e o 

nome da editora. Na página seguinte, temos as indicações dos originais utilizados para tradução: 

Obras Escogidas, original em espanhol, e Samtliche Werke, Band VIII, original em alemão. O livro 

não apresenta prefácio. No final, temos o índice remissivo e o índice geral, que mostra a divisão da 

obra em 13 capítulos, mais o apêndice, no qual Lênin discorre sobre o papel do Partido Social-

Democrata Russo na consolidação da Revolução Bolchevique. Vale ressaltar que outros quatro 

livros do autor foram lançados nesse ano pelas ―Edições Populares‖, o que denota um esforço da 

editora na divulgação das obras doutrinárias nesse momento, aproveitando a popularidade soviética. 

 

Outros livros de Lênin foram lançados nesse ano, mas pela Coleção de Estudos Sociais. A 

Questão Agrária, de autoria do próprio líder bolchevique, e Marx, Engels e Marxismo, uma 

compilação de textos de Marx, Engels e Lênin. Nesse ano, a coleção segue o mesmo padrão de 

capas e de preços que já apresentava em 1944. Na folha de rosto do livro A Questão Agrária, 

aparecem o nome do autor, da obra, o subtítulo, e Os Críticos de Marx, o título do apêndice, 

―Realizações Soviéticas‖, o nome do tradutor, C.F. de Freitas Casanovas, o ano de edição e o nome 

da editora. Na sequência, temos o prefácio dos editores intitulado ―Advertência‖. Nele argumenta-

se que no Brasil a produção bibliográfica sobre a questão da terra é muito pobre, existindo apenas 

um livro mal traduzido de Karl Kautsky sobre o tema.  
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Segundo eles, essa questão é fundamental no tomo II de O Capital, de Marx, e desenvolvida por 

Lênin no livro apresentado. Vale ressaltar um fato curioso que aparece em uma nota de rodapé do 

texto. Os editores afirmam que ―em breve‖ serão lançados pela Editorial Calvino os quatro volumes 

de O Capital, anúncio esse que não se concretiza. Ao final do livro, o índice aponta a divisão da 

obra em dez capítulos, divididos em duas partes, mais o apêndice. A primeira com o 

aprofundamento dos conceitos referentes à terra no âmbito da teoria marxista, e a segunda com a 

apresentação das ações do Partido Bolchevique em relação aos camponeses russos. 

 

Marx, Engels e Marxismo, obra em dois volumes, traz na folha de rosto, o nome dos autores, da 

obra, do tradutor, J. de Sá Carvalho, o ano de edição e o nome da editora. Na página seguinte, 

aparece o nome dos originais em francês: Marx, Engels, Marxisme e Etudes Philosophiques da 

Editions Sociales Internationales. A seguir, temos o índice geral da obra, que apresenta os dois 

volumes divididos em diversos artigos dos três autores, vinte e dois no primeiro volume e vinte e 

quatro no segundo. Os artigos tratam, basicamente, das discussões sobre a teoria marxista e a 

organização do partido e do proletariado.  

 

Na sequência, temos um prefácio de Engels intitulado ―Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia 

Clássica Alemã‖, no qual o autor discorre sobre o trabalho desenvolvido com Marx buscando a 

superação da concepção idealista da história através do materialismo histórico. Esse trabalho teria 

sido entregue ―à crítica roedora dos ratos‖ por falta de editores dispostos a publicá-lo. Essa obra 

prefaciada contém alguns dos escritos que, posteriormente, seriam lançados com o nome de A 

Ideologia Alemã. Ao final do livro, temos o índice remissivo. O volume dois segue exatamente a 

mesma estrutura do volume um, com exceção do prefácio inexistente. 

 

Mais uma edição nessa mesma linha lançada por essa coleção nesse ano foi Trechos Escolhidos 

Sobre Literatura e Arte de Marx, Engels, Lênin e Stalin, organizado por Jean Freville. A orelha do 

livro apresenta uma sinopse escrita pelo organizador da edição. Este afirma a importância da obra 

no sentido de desmistificar que ―a crítica revolucionária é destrutiva‖ como se falava no Brasil. 

Ainda ressalta o fato de ter utilizado da documentação do Instituto Marx-Engels-Lênin de Moscou 

para compor a sua compilação. A folha de rosto apresenta o nome do organizador da obra, o nome 

da mesma, o nome da tradutora, Eneida, o ano de edição e o nome da editora. Na página seguinte 

aparece o nome da edição original em francês, Sur La Litterature Et L´Art: Marx, Engels, Lenine, 

Staline, Choisis, Traduits Et Présentés.  

 

Na sequência temos uma nota dos editores intitulada ―Advertência‖, no qual esses explicam que 
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a edição francesa do livro se dividia em duas partes, uma com os textos de Marx e Engels, e a outra 

com os de Lênin e Stalin, divisão inexistente na tradução brasileira. Há ainda a afirmação de que 

por decisão dos editores ―algumas das opiniões não caberiam na presente edição brasileira por 

circunstâncias históricas‖, excluindo da tradução algumas partes do original.  

 

A seguir, aparece o ―Prefácio da Edição Francesa‖ escrito pelo autor, no qual este argumenta 

que o seu livro tinha como objetivo trazer ao conhecimento do público ―o pensamento de Marx e 

Engels sobre a literatura e sobre a arte‖. Segundo Freville, o conhecimento desse pensamento 

ajudaria na formação de uma ―crítica literária marxista francesa‖, além de proporcionar também 

subsídios para ―uma história marxista da literatura francesa‖. Por fim, o autor agradece ao auxílio e 

as indicações de Michel Lifschitz e Georg Lukács para o seu livro. No final da edição é apresentado 

o índice, mostrando a divisão do livro em quatro partes: Uma com os textos de Marx e Engels, outra 

intitulada ―documentos e reminiscências sobre Marx‖, uma terceira parte com os textos de Lênin e 

Stalin, e por fim, uma parte final intitulada ―documentos e depoimentos sobre Lenine‖. 

 

Seguindo ainda essa linha de compilações, foi editado também pela ―Coleção de Estudos 

Sociais‖, Introdução ao Estudo do Marxismo, contendo textos de F. Engels, J. Harari, L. Segal e A. 

Talheimer. A orelha do livro traz uma apresentação da obra pelos editores, argumentando que essa 

edição procurava preencher uma lacuna existente, que era a falta de um manual para o início dos 

estudos do marxismo-leninismo. A edição contém textos sobre economia política (Harari), história 

(Engels e Segal) e dialética (Talheimer). Os editores afirmam ao final que ―o estudo profundo do 

marxismo-leninismo é uma necessidade‖ para se ter uma formação ideológica e prática consistente 

para enfrentar os ―tumultuosos dias‖ que se passam. É apresentado ainda o preço da obra de Cr$ 

30,00, que difere de todas as outras obras da editora.  

Na página seguinte, temos a indicação das edições originais que formaram o livro: Del 

Socialismo Utópico Al Socialismo Científico de F. Engels (Ediciones em Lenguas Extranjeras, 

Moscou); Introdução ao Materialismo Dialético de A. Talheimer (Edições Livraria Cultura, 

Brasileira, São Paulo); Introducción A La Economia Política de J. Harari (Editorial América, 

México) e Princípios de Economia Política (Ediciones Fuente Cultural, México). Com a 

observação, ao final, dos direitos reservados para a língua portuguesa à Editorial Calvino. Na folha 

de rosto aparece o nome dos autores, da obra, dos tradutores, Abguar de Bastos e José Zacarias de 

Carvalho, o ano de edição e o nome da editora.  

 

Na sequência, temos uma nota como prefácio dos editores, intitulada ―Advertência‖. Estes 

reiteram o que já constava na orelha do livro, e complementam pedindo ―conselhos e sugestões‖ aos 
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marxistas brasileiras para o aprimoramento da obra em edições futuras. Ainda é feita uma crítica ao 

livro ―ABC do Comunismo‖ de Bukharin, que seria um livro ruim para se conhecer os fundamentos 

do marxismo-leninismo. Por fim, os editores afirmam que por se tratar de um livro didático, existe 

um questionário ao final de cada capítulo, para que o leitor tenha uma noção do seu aproveitamento 

de leitura. E terminam com a sugestiva frase ―Depois da iniciação, o resto é fácil‖. No final do livro, 

temos um posfácio intitulado ―Palavras Finais‖, no qual os editores afirmam terem ajudado com a 

obra na compreensão da ―evolução econômica da Humanidade do ponto de vista marxista‖, 

auxiliando aqueles que pretendem ter ―a verdade científica como guia e condutora‖ em sua ação 

política. Por fim, o índice traz a divisão da edição já apresentada anteriormente. 

  

O último livro dessa coleção publicado em 1945 é Anti-Duhring de Friedrich Engels. Na folha 

de rosto, aparecem o nome do autor, da obra, do tradutor, Abguar de Bastos, o ano de edição e o 

nome da editora. Na página seguinte, temos o nome das edições originais em espanhol e francês: 

Anti-Duhring (Editorial Cenit S.A. - Madri) e M.E. Duhring Bouleverse (Editor: Alfred Costes – 

Paris). A seguir, aparecem três prefácios do autor, da primeira (1878), segunda (1885) e terceira 

(1894) edições, respectivamente. No primeiro, o autor basicamente expõe suas críticas a Duhring e 

sua ―filosofia da natureza‖, considerada uma falsa ciência por Engels. Para ele, ―os filósofos da 

natureza estão, para a ciência natural conscientemente dialética, na mesma situação em que se 

acham os utopistas para o comunismo moderno‖. Já nos demais prefácios, o autor apenas reitera a 

atualidade de seu texto e afirma, diversas vezes, ter deixado seus escritos em segundo plano para 

publicar os manuscritos econômicos deixados por Marx. No final do livro, temos o índice que 

apresenta a divisão da obra em introdução, a primeira parte focada nas questões filosóficas, a 

segunda na Economia Política e a terceira no Socialismo.  

 

Anti-Duhring, a partir do seu lançamento passa a ser um dos ―carros-chefe‖ da editora nas 

propagandas do jornal Tribuna Popular. O livro é apresentado como uma obra de ―Filosofia - 

Economia Política - Socialismo‖, acompanhado da seguinte descrição, finalizada por uma citação 

de Franz Mehring, marxista e um dos fundadores do Partido Comunista Alemão:  

 

O Anti-Duhring é a exposição mais completa em que Marx e Engels traçam as bases ideológicas do seu sistema, 

projetando seu método dialético materialista sobre todos os campos do conhecimento humano e equipando o leitor 

com uma concepção completa do mundo e da vida. 

O Anti-Duhring, depois de O Capital, é o documento mais importante e mais fecundo do socialismo científico' – 

Franz Mehring
144

  

                                                 
144

 Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 07 de junho de 1945. p.5. 
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Segue-se a essa descrição o ―sumário completo da obra‖, apontando como o livro vinha dividido 

e o conteúdo de cada parte, já apresentados anteriormente. 

 

Outra obra publicada esse ano é O Gênio da Revolução Proletária, biografia de Lênin escrita 

pelo Instituto Marx-Engels-Lênin de Moscou. A orelha do livro traz uma apresentação feita pelos 

editores. Estes afirmam que o nome da edição brasileira é uma ―homenagem e reconhecimento‖ ao 

―mais alto valor humano do século XX‖ que seria Lênin. Descrevem o conteúdo da edição em 

linhas gerais, no qual se encontrará a trajetória política do líder bolchevique e as ―rotas a seguir no 

futuro‖ traçadas por ele ao proletariado de todo o mundo. Na página seguinte, aparece o nome da 

edição original norte-americana: Vladimir I. Lenin, além dos direitos reservados para a língua 

portuguesa para a Editorial Calvino. Na folha de rosto temos o nome da obra, o subtítulo Biografia 

Política de Lenine preparada pelo Instituto Marx-Engels-Lênin de Moscou, o nome do tradutor, 

David J. de Castro, ano de edição e o nome da editora. Na sequência, aparece um prefácio do 

Instituto Marx-Engels-Lênin enaltecendo o líder da Revolução de Outubro e seu legado que seria o 

leninismo, levado ―nos corações dos jovens‖ na luta contra o nazifascismo. E termina com os 

dizeres ―A causa de Lenine é invencível!‖. No final do livro, o índice indica a estrutura da obra, 

dividida em 13 capítulos. 

 

Por fim, é editado ainda nesse ano URSS: Uma Nova Civilização de Beatriz e Sydney Webb, 

obra em cinco volumes. A orelha do livro traz uma breve apresentação do casal Webb pelo escritor 

Bernard Shaw, além da sinopse do livro pelos editores. Segundo eles, a obra dos autores é uma 

―verdadeira enciclopédia‖ sobre a URSS, com ênfase no período de transição do comunismo de 

guerra para a fase socialista da Revolução. Na folha de rosto, temos o nome dos autores, da obra, a 

indicação do volume, o nome dos tradutores, Luís C. Afilhado e Edison G. Dias, no número da 

edição (segunda), ano de lançamento e o nome da editora. Na página seguinte, aparece o nome do 

original norte-americano: Soviet Communism: A New Civilisation, além dos direitos reservados para 

língua portuguesa para a Editorial Calvino.  

 

Na sequência, temos o sumário geral do livro, que apresenta a obra dividida em duas partes, a 

primeira intitulada ―A Constituição‖ é dividida em seis capítulos: ―A Constituição em Conjunto‖; 

“O Homem Como Cidadão‖; “O Homem Como Produtor‖; ―O Homem como Consumidor‖; 

―Orientadores Profissionais‖; ―Ditadura ou Democracia?‖, além do apêndice. A segunda parte, 

intitulada ―Tendencias Sociais do Comunismo Soviético‖, é divida em seis capítulos: ―Liquidação 

dos Latifundiários e do Capitalismo‖; “Produção Planejada para o Consumo da Comunidade‖; 
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“Em Lugar do Lucro‖; “A Remodelação do Homem‖; “A Ciência, Salvação da Humanidade‖; “A 

Vida Sã‖, epílogo e posfácio.  

 

A seguir, aparece uma descrição biográfica dos Webb feita por Bernard Shaw, no qual esse 

descreve em linhas gerais a formação do casal e o seu papel na militância sindical inglesa. No 

prefácio dos autores, os mesmos descrevem a estrutura da sua obra e o caminho trilhado para 

escrevê-la. É interessante notar a ênfase que os autores dão aos estudos monográficos sobre a URSS 

existentes nos EUA, que teriam sido fundamentais para o livro. Segundo os Webb, o governo norte-

americano distribuiria ―um grande número de bolsas de estudo e matrículas em instituições de 

educação‖ para seus estudantes na URSS, bastante diferente da Grã-Bretanha, país natal dos 

autores. Outro fator a ser destacado é a importância dada por eles ao esforço soviético de publicar 

em várias línguas os trabalhos referentes a sua realidade. Para os Webb, ―nenhum outro governo do 

mundo, provavelmente, publica tão grande massa de documentos em outras línguas, além da sua 

própria, principalmente inglesa, francesa e alemã‖. Esses dois fatores teriam sido determinantes 

para garantir o sucesso na realização dos cinco volumes da presente obra. No final do livro temos o 

índice, repetindo as informações já apresentadas anteriormente no sumário geral. 

 

Quanto à natureza das obras publicados nesse ano, fica claro como os livros de doutrina e teoria 

passaram a ser a prioridade da editora. Foram publicadas dezenove obras nessa linha, sete de 

divulgação da URSS, com três reedições, e apenas cinco de caráter antifascista e sobre o esforço de 

guerra. Esses dados mostram um aprofundamento da tendência pelas obras de doutrina e teoria 

iniciado em 1944. A edição dos livros de Marx, Engels, Lênin, Stalin e demais autores soviéticos é 

favorecida pela legalização do PCB e pelo fim da censura. Os livros sobre o esforço de guerra têm 

menos força justamente pelo fim do conflito nesse ano, mas também pela necessidade do partido em 

formar a nova militância e esclarecer o público em geral sobre a sua linha política e teórica, através 

da divulgação dos clássicos do marxismo-leninismo e seus comentadores. É interessante observar a 

presença dos estudiosos marxistas-leninistas dos institutos soviéticos nesse ano, o que só mostra 

como se tornara ainda mais estreita a relação da editora com a linha política oficial do PCB. Por 

último, vale o destaque para o único escritor brasileiro editado nesse ano: Abguar de Bastos, com o 

livro Prestes (o herói, o mito e o homem). 

 

Em 1946, o ritmo de lançamentos da Editorial Calvino diminui muito, surgem nesse ano oito 

títulos novos, com a continuação da ―Coleção de Estudos Sociais‖ e a predominância dos livros de 

caráter doutrinário e teórico, com o lançamento de obras e textos de Marx, Engels, Lênin e outros 

autores soviéticos. Além da presença de um livro de memórias, um romance proletário e um de 
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caráter antifascista. 

 

Dessas publicações, encontramos dois exemplares: um de Prestes e a Revolução Social de 

Abguar de Bastos e outro de Materialismo e Empiro-Criticismo de Lênin. O primeiro, publicado 

pela ―Coleção de Estudos Sociais‖, traz na orelha um resumo da obra, dividida segundo as fases da 

vida de Prestes: romântico e aventuroso (1924-1930), misterioso e dramático (1930-1935), período 

da solidão (1936-1945) e, por fim, o da liberdade após a anistia e a ―primavera da legalidade‖ do 

PCB. O autor ainda afirma não se tratar da ―bela história romântica de um homem‖ e sim ―a rude 

história dos próprios acontecimentos que o revelaram‖. Na folha de rosto, aparece o nome do autor, 

da obra, o subtítulo Fatos políticos, condições sociais e causas econômicas de uma fase 

revolucionária do Brasil, o ano de edição e o nome da editora. Na página seguinte, temos a 

indicação de outras obras do autor: Terra de Icamiaba, editada pela Adersen-Editores, Certos 

Caminhos do Mundo, publicada pela Hersen-Editor, Safra, lançado pela Livraria José Olímpio 

Editora e, por último, o presente livro pela Editorial Calvino.  

 

São anunciados ainda em preparação: As Revoluções Brasileiras e suas Causas Econômicas, 

Com o Suor do Teu Rosto e Uma Estrela Passeia nos Rios. Na sequência aparece o índice, 

mostrando a divisão do livro em duas partes: a primeira intitulada A Revolução Liberal, que abarca 

o período de 1914 a 1930, e a segunda parte A Revolução Social, que trata do período de 1930 à 

1945. O livro não apresenta prefácio. Ao final, temos uma bibliografia indicada, uma novidade nas 

edições da Calvino. Esse livro será reeditado nos anos 1990 pela editora Hucitec, e nessa edição 

existe a informação de que a Editorial Calvino teria lançado esse livro em 1946 com uma tiragem 

de 4 mil exemplares, esgotados em seis meses. 

 

O livro de Lenin, Materialismo e Empiro-Criticismo, faz parte da coleção ―Obras Completas‖, 

que pretendia publicar a obra do líder bolchevique na íntegra, plano que acabou ficando pelo 

caminho. Na capa da edição, temos o nome do autor, da coleção, a indicação do volume e da parte 

(Volume XIII-Parte 1) e o nome da editora. A orelha traz uma síntese da obra, na qual Lênin faz 

duras críticas ao que chamou de ―revisionismo moderno‖ e ―falsificação do marxismo‖, além de 

fazer uma defesa do materialismo histórico-dialético de Marx e Engels, contra o idealismo em voga 

na época. A página seguinte, traz novamente o nome do autor e da obra, seguidos da epígrafe 

―Trabalhadores de todo o mundo! Uni-vos!‖. Na folha de rosto, aparece o nome do autor, da obra, o 

subtítulo Notas e Críticas sobre uma Filosofia Reacionária, o nome do tradutor, Abguar de Bastos, 

o ano de edição e o nome da editora. Na sequência temos o índice, que mostra a edição dividida em 

seis capítulos, além de prefácios e Introdução.  
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A seguir, temos o ―Prefácio a Edição Francesa‖, no qual o editor A. Deborin relata a história das 

polêmicas filosóficas entre Lênin, na defesa do marxismo ortodoxo, contra os ―neo-kantianos‖ e 

―idealistas‖ da Segunda Internacional, como Kautski e Bersntein. Logo depois, aparece o ―Prefácio 

a Primeira Edição Russa‖, no qual Lênin indicava a quais filósofos russos se dirigiam a sua crítica e 

a defesa do materialismo dialético: Bazarov, Bognadov, Lunatcharski, Bermann, Helfond, 

Iuchkévitch e Suvorov. Por último, no ―Prefácio a Segunda Edição Russa‖, o autor afirma se tratar 

do mesmo texto da primeira edição, ainda focado em rebater as ―ideias reacionárias e burguesas‖ 

sob ―aparência de cultura proletária‖, levada a cabo por Bognadov. 

 

Quanto à diminuição de edições, tomando como base os anos interiores, ela se deu 

provavelmente pelo início da Guerra Fria, mudando totalmente o panorama geopolítico 

internacional, e do governo anticomunista do General Dutra, que reativa a censura e a perseguição 

aos comunistas. Vale ressaltar também que nesse momento o PCB já tem outras editoras (Leitura, 

Horizonte e Vitória), dividindo o tipo de livros a serem lançados por cada uma, procurando 

maximizar a difusão das obras marxistas.145
 

 

A tendência se mostra bastante parecida no ano de 1947, quando são publicados mais nove 

títulos e novas edições voltadas aos textos clássicos da teoria e doutrina marxista-leninista e 

também livros de divulgação da URSS e antifascistas. Porém, nesse ano, com uma novidade que é a 

reedição da coleção sobre a vida amorosa de grandes personalidades: ―Os Grandes Amorosos da 

Humanidade‖. Dos livros publicados nesse ano foi encontrado apenas um exemplar, bastante 

danificado, de O Abecedário da Nova Rússia de M. Ilin, lançado pela coleção Edições Populares. 

Nele conseguimos ter acesso ao índice da obra, que se dividia em 12 capítulos, além de dois textos 

introdutórios: O Abecedário da Nova Rússia e A Construção do Socialismo na URSS, que darão a 

tônica do que será abordado no decorrer de todo o livro. 

 

Como dito anteriormente, nesse momento o PCB se volta para a estruturação de outras editoras, 

determinando, para cada uma, linhas de edições diferentes. Dessa forma, a Calvino já não mais se 

encontra na posição privilegiada de única editora do partido, o que pode explicar esse início de 

mudança na sua linha editorial e a retomada da coleção sobre a vida amorosa de grandes 

personalidades da História, já fora das publicações de caráter marxista.  

 

                                                 
145

 Edgard Carone, ―O Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964‖, In: Lincoln Secco, Marisa Midori Deaecto (orgs.), 
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É impossível dizer se a linha de mudança continuaria, pois o último registro de lançamentos da 

editora é de 1948, com Zé Brasil, de Monteiro Lobato. O livro foi encomendado a Lobato pelo 

partido, que sintetizava o argumento do PCB acerca do problema do campo, com o intuito de se 

aproximar do campesinato nacional, através do personagem que personificaria o camponês 

politicamente consciente.
146

 Depois disso, não foram mais encontrados quaisquer vestígios de 

publicações ou de qualquer atividade da Editorial Calvino, o que nos leva a crer que a editora foi 

mais uma das vítimas da sanha autoritária anticomunista do governo Dutra, sendo reprimida após o 

cancelamento do registro do PCB e encerrando suas atividades já nesse momento. Era o fim da 

legalidade do PCB e também a extinção da sua primeira grande editora.  

 

4.3: Edições em destaque: livros sobre a União Soviética 

 

 Como apresentado nos capítulos anteriores, a Editorial Calvino Limitada em seu período de 

atividades nos anos 1940 teve como sua coleção de maior destaque ―A Verdade Sobre a Rússia‖, 

seja nas propagandas presentes nos jornais do partido, ou nos debates suscitados no Diário da 

Noite. Dessa, quatro livros se destacam: O Poder Soviético de Hewlett Johnson, o deão de 

Canterbury, Missão em Moscou do embaixador Joseph Davies, A Rússia na Paz e na Guerra da 

jornalista Anna Louise Strong, além de A Verdade Sobre a Religião na Rússia de G.P. 

Gueoguievski, A.P. Smirnov e Nicolai. Anteriormente, os paratextos desses livros já foram 

analisados, agora o foco será sobre o texto propriamente dito. 

 

 O primeiro capítulo do livro O Poder Soviético de Hewlett Johnson, com duas edições 

lançadas em 1943, traz dados autobiográficos do deão, além de uma discussão mais geral acerca do 

capitalismo e do cristianismo. O autor conta sobre a sua formação acadêmica, política e religiosa. 

Sua formação e seu trabalho de engenheiro e, posteriormente, os seus estudos religiosos, o levaram 

a criar a convicção de que o capitalismo seria uma ordem anticientífica e anticristã, que ―premiando 

o egoísmo, desenvolve o instinto aquisitivo, tolera a fome no meio da abundância e destroça vidas 

humanas.‖. Por sua vez, pelo menos em teoria, o programa soviético respeitaria os homens 

enquanto indivíduos, considerando-os como irmãos, o que para o deão seria algo plenamente cristão 

e civilizado. 

 

 O autor ainda pondera que a União Soviética não seria ―nem paraíso e nem inferno na terra‖, 

já que ―hábitos ruins‖ herdados do czarismo não desapareceriam da noite para o dia, afirmando que 
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hábitos mudam mais lentamente do que governos. Dessa forma, procurará ressaltar os aspectos 

positivos e construtivos dessa experiência, já que segundo ele, os aspectos negativos já seriam 

enfatizados há muito tempo na imprensa ocidental. 

 

 Johnson enfatiza que, por sua experiência pessoal, não poderia admitir uma ordem em que 

―não existam lares cultos, mulheres interessadas em questões sociais, de ampla visão e vivendo em 

igualdade completa com os homens.‖. E complementa que o estudo do socialismo científico o fez 

entender o desejo de Hitler em destruir o judaísmo e o cristianismo, que para ele seriam caminhos 

para o socialismo e o comunismo. Para o autor, o capitalismo é, por definição, anticristão, voltado 

para o lucro e fomentador do egoísmo, que levariam às guerras e ao imperialismo. Sendo assim, a 

moral cristã deveria ser invariavelmente anticapitalista. 

 

 No caso da ciência, o deão argumenta que ela se desenvolve junto ao capitalismo no século 

XIX, mas apenas até o limite em que a mesma não atrapalhasse os lucros dos capitalistas. No século 

XX, o capitalismo teria passado a um estágio de negação da ciência, boicotando novas descobertas 

que de alguma forma colocassem o status quo em cheque. Além disso, o irracionalismo econômico 

começa a se expressar, principalmente após a crise de 1929, em ações como a queima e o descarte 

de estoques para a manutenção dos preços, por exemplo. Para o autor, o advento do capital 

financeiro marca uma mudança de tática dos capitalistas, que começam a restringir em vez de 

destruir para a manutenção do lucro, desperdiçando por escolha própria a capacidade produtiva 

existente, virando as costas para a ciência. Outro fator limitador seria o nacionalismo econômico, 

que retiraria da ciência o seu caráter internacional. 

 

 Para o deão, a construção de uma sociedade justa se daria apenas com a ciência e o 

cristianismo andando juntos, buscando o bem comum para toda a população, com a igualdade de 

oportunidades e de gênero. O capitalismo além de negar a ciência, também seria a negação do 

cristianismo. Negação da justiça, da liberdade, da vida criadora, da fraternidade e do 

companheirismo. Para o autor, a própria negação do amor de Deus, com os homens sendo tratados 

como meio e não como fim. 

 

 No segundo capítulo, Johnson começa a analisar finalmente a experiência soviética. De 

início, o autor faz alguns comentários a respeito do programa revolucionário, que para ele é 

―majestoso no aspecto, prático nos detalhes, científico na forma, cristão no espírito‖. Para o deão, o 

governo bolchevique só pode ser entendido se considerarmos o seu ponto de partida que foram as 

dificuldades sociais do Império Czarista e a destruição do país após a Primeira Guerra Mundial e a 
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Guerra Civil. E completa afirmando que é em comparação com a agricultura medieval, com a 

indústria incipiente, e com o analfabetismo geral do tempo do Czar, que temos de apreciar o 

progresso da Rússia soviética. 

 

 A mudança brusca da realidade após a revolução seria uma resposta aos anos de opressão 

czarista, segundo o autor. Ainda nessa linha de raciocínio, ele afirma que muitas das heranças do 

passado nada têm a ver com o que o socialismo está praticando. O vasto sistema de espionagem, a 

polícia secreta, os tribunais secretos e as execuções políticas, não seriam inerentes ao regime 

soviético, e sim resíduos dos tempos do czarismo. Para o deão, ―não é tão fácil para um povo 

libertar-se de seu passado social. Muitas ideias, costumes, intolerâncias, e tolerâncias também, 

mantêm-se despercebidas nos que acreditam viverem dias nos quais tudo é novo.‖ E completa 

dizendo que ―cabe a nossa inteligência reconhecer tal fato e esclarecê-lo para elogiar certas coisas e 

censurar outras‖. 

  

 Vale ressaltar que Hewlett Johnson é um entusiasta da experiência soviética e deixa isso 

bastante claro durante todo o livro, em um exercício claro de honestidade intelectual, não deixando 

dúvidas sobre o seu posicionamento. Porém, isso não significa que as insuficiências e os erros 

soviéticos não sejam apontados no decorrer do texto, como é o caso das críticas apontadas 

anteriormente. Outras apareceram no decorrer da obra. 

 

 Na sequência do segundo capítulo, o autor afirma que a planificação econômica socialista 

reconhece cada pessoa como membro da família humana, com seus direitos e deveres, o que vai de 

encontro aos valores do cristianismo e a racionalidade científica. O socialismo, concebido como 

uma sociedade não de indivíduos buscando o lucro, mas sim de prestadores de serviço, necessita de 

suas forças produtivas desenvolvidas ao máximo, por isso essa sociedade valorizaria a ciência no 

seu cotidiano. 

 

 Outro ponto ressaltado são as constantes tentativas de boicote a União Soviética por parte 

das potências capitalistas. Para o deão, a reação bélica a revolução é a grande culpada de suas 

limitações. Na sequência ele critica a Igreja Católica, a considerando culpada por não ter aceito 

melhor o plano soviético, tendo sido hostil a ele desde o início, tornando-se presa fácil do nazismo, 

além de criar uma animosidade, para ele desnecessária, entre os soviéticos e os religiosos. No caso 

da expropriação das terras da Igreja e da aristocracia, por exemplo, o autor afirma que esse ato não é 

imoral se em benefício de toda comunidade, tomando partido dos revolucionários russos. 
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 O livro continua com a descrição dos avanços da economia soviética através do Planos 

Quinquenais. Segundo Johnson, a economia socialista planificada levou a União Soviética ao pleno 

emprego no final dos anos 1930, criando uma situação no país onde, segundo ele, ―o problema não 

é encontrar trabalho, mas sim trabalhadores.‖, o inverso das economias capitalistas. São citados 

ainda grandes avanços científicos na agricultura, com as plantações de arroz e trigo, e na medicina, 

além de uma descrição da geografia soviética para explicar a divisão industrial, planejada após 

diversas expedições para o reconhecimento do território. O autor descreve como o planejamento 

soviético levou as indústrias para o leste, visando o barateamento da produção pela proximidade 

com a matéria-prima, além da questão estratégica, que pensava a proteção dos parques industriais 

em tempos de guerra. 

 

 No terceiro capítulo, o autor foca sua análise no desenvolvimento agroindustrial do país. Ele 

afirma que a rápida industrialização e a crescente produção bélica foram uma necessidade para 

garantir a independência soviética e a continuidade da revolução. Foi fator fundamental para isso a 

riqueza de matérias-primas em solo russo, principalmente o petróleo, sendo o país detentor das 

maiores jazidas do mundo. Foi fundamental também para o rápido desenvolvimento soviético a 

eletrificação do país, concluída em uma década, e a consolidação da indústria de base, metalúrgicas 

e siderúrgicas, também em um curto espaço de tempo. No segundo Plano Quinquenal, a produção 

de aço na URSS já batia a produção inglesa em números totais. 

 

 Durante o segundo Plano Quinquenal, o país já era um dos maiores produtores de tratores e 

aviões do mundo. O rápido crescimento econômico teve também as suas contradições, como o 

excesso de carros e o fenômeno do congestionamento nas grandes cidades. Para enfrentar esse 

problema foi colocado em prática um plano de modernização das linhas férreas. Na agricultura as 

fazendas coletivas também começam a dar resultado com o aumento da produção de cereais, 

seguido do aumento do consumo, da queda de preços e do aumento dos salários. O deão afirma que, 

a partir desse momento, a fome foi totalmente erradicada da União Soviética. 

 

 Na sequência, o autor afirma que apesar do surpreendente crescimento a URSS reconhecia 

que ainda não tinha o padrão de vida da Inglaterra ou dos EUA, sendo crítica consigo e aceitando as 

críticas externas, feitas inclusive pelo próprio autor, que afirma sempre ter suas opiniões respeitadas 

pelos soviéticos. A produção per capita da URSS não chega a desses países, pois sua população é 

maior. O deão ainda comenta sobre as insuficiências existentes como na produção de papel, sabão e 

tecidos, sendo as principais táticas para o aumento da produção a emulação socialista, acompanhada 

da disciplina no trabalho, buscando segundo o documento do Plano Quinquenal, ―uma 
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produtividade de trabalho digna de uma nação socialista.‖ 

 

 O quarto capítulo traz uma análise das mudanças sociais nascidas da implantação da 

economia socialista. Para o autor, os resultados materiais são espantosamente grandes, mas ainda 

mais impressionantes são os resultados morais, que para ele ―não podem ser obscurecidos por todos 

os erros e crimes que, de tempos em tempos, foram motivos de alegria para os inimigos dos sovietes 

e de tristeza para os seus amigos‖. No socialismo soviético o avanço material seria uma 

consequência do avanço moral, dentro de uma organização social de prestadores de serviços e não 

proprietários privados em busca do lucro. Dessa forma, o todo cuida do indivíduo, extinguindo a 

necessidade da ―aquisição egoísta‖ para a obtenção de segurança. Segundo o deão, o impulso 

egoísta e o social encontram-se em equilíbrio, devido ao senso de propriedade coletiva existente 

nessa sociedade. 

 

 Hewlett Johnson em suas excursões pela União Soviética, por cinco repúblicas e totalmente 

só, afirma ter observado oportunidades de desenvolvimento pleno para as crianças soviéticas, ao 

contrário do que ele enxergava em sua terra natal, a Inglaterra. Ele cita, por exemplo, a 

universalização da educação e erradicação do analfabetismo nas cidades e no campo, atingidos em 

duas décadas. Em 1918, eram 8 milhões de estudantes nas escolas czaristas, já em 1934, foram 34 

milhões sob o Estado soviético. A educação das crianças era totalmente voltada para o social, para a 

construção do socialismo. Existia uma diretriz bastante clara que buscava apagar a diferenciação 

entre trabalho manual e trabalho intelectual, buscando a plena integração de ambos. Para isso foi 

promovido a ―politecnização‖ do ensino, que buscava a humanização do conhecimento técnico. 

 

 O autor enfatiza também o investimento no campo editorial e o aumento da leitura que 

acompanham o fim do analfabetismo. A Casa Editora do Estado foi fundada em 1930, com 12 

editoras sobre os mais variados assuntos. O destaque é a Casa Editora de Literatura Infantil, com 45 

milhões de livros publicados desde a sua fundação, com um catálogo cheio de clássicos da literatura 

mundial, entre eles: Irmãos Grimm, Tolstoi, Chekhov, Dickens, Victor Hugo, Jack London, Walter 

Scott e Julio Verne. Sob o czarismo foram publicados 133 milhões e 600 mil livros, após a 

revolução, até 1937, foram 571 milhões. O investimento na empresa editorial também fazia parte do 

esforço em acabar com a distinção entre trabalho manual e intelectual, com a elevação intelectual de 

todos os trabalhadores. 

 

 Nesse capítulo, Johnson também fala a respeito da formação dos novos técnicos, que aos 

poucos vão assumindo a produção. Nesse contexto ele cita os expurgos e julgamentos de 1937, que 
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ficaram conhecidos como ―Processos de Moscou‖. Esse episódio causa uma depressão temporária 

na produção entre 1937 e 1938, por conta dos técnicos e diretores condenados por sabotagem, até os 

jovens técnicos se adaptarem as novas funções. De 1938 para 1939 a produção industrial volta a 

crescer na mesma taxa que vinha crescendo até 1936. Segundo o autor, esse foi o único momento de 

queda produtiva desde o início dos Planos Quinquenais, e que posteriormente, demonstraria a 

qualidade da formação das escolas técnicas soviéticas, dado a rápida adaptação dos jovens técnicos 

ao trabalho nas fábricas. 

 

 Ainda nesse capítulo, o autor aborda a questão da mulher na União Soviética. Segundo ele, é 

marcante após a revolução o processo de libertação das mulheres, nos mais diversos âmbitos da 

vida. Primeiramente do jugo da Igreja e do Estado, e no caso das mulheres orientais, também da 

dominação masculina, inclusive com a abolição da obrigatoriedade do uso do véu. A mulher toma 

espaço na indústria, e passa a representar nos anos 1930, 41% dos estudantes universitários. A 

igualdade de gênero garantida pela constituição e colocada em prática é ressaltada pelo deão. 

 

 Esse capítulo termina com o autor descrevendo a democracia dentro das fábricas e fazendo 

uma consideração sobre o partido. O diretor era considerado como o responsável maior pelas 

fábricas, e permanecia em constante diálogo com os dirigentes partidários. Funcionários e 

comissões do partido dentro das fábricas são eleitos, assim como acontece nas Trade Unions. O 

trabalhador vê a fábrica como sua, a crítica é valorizada como construtiva e todos têm o direito de 

fazê-la. E termina afirmando que o partido tem muitas afinidades por sua fé, disciplina, unidade e 

propósito único com as grandes ordens religiosas do cristianismo ou do budismo, reforçando mais 

uma vez o paralelo entre comunismo e religião. 

 

 No quinto capítulo, Johnson trata da questão das nacionalidades dentro da URSS. Para o 

deão, Stalin aparece como defensor dos povos oprimidos e estudioso da questão nacional. Esse é o 

momento do livro em que o autor mais exalta o papel do líder soviético. Ele segue afirmando que a 

unidade econômica socialista era o elo entre todas as nações, que mantinham sua cultura e sua 

nacionalidade. Liberdade e autonomia nacional garantiam uma nação internacional, um dos grandes 

méritos de Stalin para o autor. É destacada também a atenção do Estado soviético com a questão 

negra, combatendo o racismo de todas as formas. 

 

 A respeito das repúblicas socialistas, o destaque fica para a Ucrânia, república mais 

desenvolvida depois da Rússia, cobiçada pelos nazistas por sua riqueza mineral. Hewlett Johnson 

afirma que a fome que existiu no país no período da guerra foi por ação dos proprietários 
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ucranianos que preferiram queimar suas colheitas a entregá-las ao poder central, além da resistência 

a socialização das terras. Grupos de sabotadores ucranianos foram julgados e condenados por conta 

desse episódio. O autor destaca também o desenvolvimento social da Ásia Central com a chegada 

do socialismo, a produção de algodão e a organização da indústria têxtil, além do desenvolvimento 

econômico e cultural das tribos do Norte. Por fim, é citado o caso dos judeus, que ganham 

autonomia e igualdade jurídica, além de uma região exclusiva para o seu desenvolvimento, que tem 

como centro a cidade de Birobijan. 

 

 No sexto e último capítulo o autor retoma os pontos principais levantados durante o livro 

para a sua conclusão. Ele enfatiza o maior alcance da Educação e da Cultura e a diminuição das 

horas de trabalho, resultando em mais tempo para os trabalhadores buscarem coisas mais elevadas  

durante a vida. Os periódicos e os livros que se tornam uma nova paixão, com uma produção maior 

que da Inglaterra, Alemanha e Japão juntos, totalizando 700 milhões de livros em 1938, em 85 

línguas diferentes. Um livro custava em média 2 ou 3% do salário de um trabalhador e a Biblioteca 

Lenin, uma das maiores do mundo, passa a ser o grande símbolo dessa nova era.  

 

 Na sequência é ressaltado o renascimento de outras vertentes da cultura e da arte, como o  

balé e a literatura. O autor compara esse movimento cultural com aquele que existiu durante a 

Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, o deão reconhece que existe o problema da falta de 

liberdade na arte na URSS, o que para ele é um mal decorrente da necessidade de estabilidade frente 

ao inimigo externo, ainda assim, o autor prefere focar no que existe de construtivo nessa 

experiência artística soviética. Tanto que ele cita o fato de também existir a censura na Inglaterra 

por uma questão de necessidade, durante a guerra. E termina afirmando que o socialismo permite 

que a cultura chegue a todos, partindo do princípio de que a arte é uma herança nacional e deve ser 

acessível a população. 

 

 Hewlett Johnson parte para o final do livro comentando a respeito da constituição 

―stalinista‖, afirmando ser essa a mais democrática do mundo. Para ele, Stalin não é um déspota 

oriental como diz a imprensa ocidental, e acreditava que os obstáculos a uma maior liberdade na 

União Soviética seriam vencidos após a guerra, em condições normais de desenvolvimento. E 

complementa dizendo que nenhuma grande revolução foi executada sem o derramamento de 

sangue, violência e brutalidade. Que inclusive as lutas pela liberdade na Inglaterra carregaram essas 

características, assim como ―coisas terríveis‖ também aconteceram na França. Dessa forma, na 

Rússia não seria diferente, com violências terríveis sendo praticadas pelos dois lados, ainda que, 

ponderando, a maioria dos historiadores reconhecessem naquele momento que as estatísticas de 
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atrocidades tenham sido ―abusivamente exageradas.‖ 

 

 E encerra afirmando que o comunismo realiza na prática o que o cristianismo só prega na 

teoria, a construção de uma sociedade sem classes, baseada no coletivismo e na fraternidade. Para 

ele, a URSS ―transformou o comunismo emocional em comunismo científico‖. Saiu da 

contemplação para a ação, coisa que os cristãos não haviam feito. Nesse processo, contradições e 

―tensões de caráter criador‖, como ele diz, estarão sempre presentes, mas que as ideias construtivas 

do comunismo e o trabalho por uma nova moral e pelo bem coletivo prevalecerão. E por fim 

expressa o desejo de que a experiência soviética seja encarada com menos preconceito, e que a 

Inglaterra possa fazer as mesmas mudanças de forma pacífica e voluntária. 

 

 Fica claro que o livro do deão foi escrito por um socialista e entusiasta da experiência 

revolucionária que vinha se desenvolvendo na URSS, e o autor em momento algum esconde esse 

fato. Ainda assim, contradições e problemas não são omitidos, por mais que Johnson defenda que o 

seu livro pretende mostrar o lado positivo daquela experiência, como um desagravo a todo 

anticomunismo que desde a chegada dos bolcheviques ao poder perpassava toda a Europa. Dessa 

forma, episódios como os ―Processos de Moscou‖ ou a censura da arte são interpretados dentro do 

contexto em que a URSS se desenvolvia, de enorme pressão externa, boicote e ataques por parte dos 

países capitalistas, o que levava a uma necessidade extrema de se proteger a todo custo. O autor 

afirma mais de uma vez durante o livro que em condições normais de desenvolvimento esse aparato 

de segurança tenderia a diminuir, sendo essa a esperança para o pós-guerra. 

 

 A intenção do editor Calvino Filho ao editar esse livro no Brasil é clara: trazer um novo 

olhar para o público brasileiro da União Soviética, agora país aliado das democracias capitalistas na 

guerra. Sem dúvida essa edição significou uma grande contribuição para os debates da época, 

principalmente por trazer dados sobre a realidade soviética, de difícil acesso até então para o 

público brasileiro. Não é a toa que foi um dos grandes destaques do catálogo da Editorial Calvino, e 

suscitou o descontentamento dos setores intelectuais alinhados ao pensamento conservador. 

 

 Outra obra importante sobre a realidade soviética é Missão em Moscou de Joseph Davies. 

Esse livro é dividido em nove partes que relatam o dia a dia do autor como embaixador 

estadunidense na URSS, de 1937 a 1939. A obra reproduz as anotações do autor em seu diário, 

relatando seus contatos e suas impressões da realidade soviética, além de trazer também a sua 

agenda de atividades. Na primeira parte intitulada ―Começa a Missão‖, ele descreve quais os 

objetivos de sua missão diplomática, que nesse momento tinha dois eixos fundamentais: renegociar 
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acordos comerciais e dívidas da URSS com os EUA, além de compreender o posicionamento 

soviético quanto a Alemanha nazista. 

 

 Segundo Davies, a sua recepção foi bastante cordial, com o funcionário da embaixada 

soviética deixando claro que existiam ordens diretas de Litvinov, Comissário das Relações 

Exteriores, e Stalin, para o bom tratamento do novo embaixador, deixando para trás desavenças do 

passado. O autor relata que no momento de sua chegada o governo de Stalin começava a enfrentar 

uma série de dificuldades por conta de atividades ―revolucionárias‖ no país contra ele, sendo um 

momento bastante delicado do ponto de vista político. Ele também ressalta a sua surpresa com a 

cidade de Moscou, pelas suas grandes construções e pessoas bem-vestidas, além do ritmo frenético 

que encontrou, caracterizando-a como ―cidade ligeira‖. 

 

 O embaixador segue relatando o quanto ficou impressionado com a convenção que naquele 

momento votava os artigos da nova constituição soviética. Ele ressalta que o público era variado 

etnicamente, que pelo menos 25% era de mulheres, sendo que cada delegado possuía a sua própria 

cópia da constituição. O presidente era Kalinin, que coordenava os trabalhos. Davies afirma ter se  

emocionado com todos cantando a Internacional. Para ele era claro que essa convenção tinha função 

pedagógica, com os delegados contando tudo o que havia acontecido para as pessoas de seus 

povoados ao retornarem. 

 

 O autor descreve também, sob o seu ponto de vista, os diversos julgamentos que começam a 

ocorrer no país naquele momento, conhecidos como ―processos de Moscou‖ ou ―grande expurgo‖. 

O primeiro deles é sobre o julgamento Trotsky-Radek/ Zinoviev-Kamenev, por conta do assassinato 

de Kirov. O embaixador descreve o julgamento, afirmando que os acusados parecem tranquilos ou 

indiferentes às acusações de sabotagem e a construção de um complô junto ao Japão para derrubar o 

governo de Stalin. Para Davies, os relatos dos acusados ao serem perguntados pelo promotor são 

completamente ―desapaixonados‖.  

 

 Por fim, a clemência da Corte com Radek e Solkonikov foi uma surpresa geral, segundo ele. 

Para o autor, esse julgamento tinha três grandes propósitos: servir de propaganda e aviso para toda 

pessoa que planejasse algo contra o Estado soviético, segundo, desacreditar Trotsky no exterior, e 

terceiro, fortalecer a unidade nacional em torno do governo contra os inimigos externos: Alemanha 

e Japão. Prova disso era a grande propaganda dos julgamentos em todas as mídias russas. O 

julgamento público legitimava as confissões dos acusados, não sendo apenas ―confissões de celas‖. 
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 Segundo Davies, ―observadores desinteressados‖ consideravam que se tratava de uma real 

conspiração contra o governo soviético. O embaixador afirma ter desconfiado de início da 

unanimidade das declarações dos acusados, todos se declarando culpados. Todos haviam ficado 

muito tempo incomunicáveis e poderiam ter sofrido violências na prisão e contra suas famílias. Mas 

no fim, ele afirma ter se convencido de que de fato existia um complô contra o estado soviético. 

Todos os acusados relataram seus crimes ―desapaixonadamente e com convicção‖, e o corpo 

diplomático estava convencido da existência da conspiração. Esse julgamento garantiu o direito 

constitucional da liberdade pessoal e do julgamento justo, o que é ressaltado pelo embaixador. 

 

 Davies comenta a visita de um embaixador, sem citar o seu país, que estava descontente com 

o governo soviético, pois as confissões, segundo ele, teriam sido obtidas através da tortura, e o  

julgamento era apenas um espetáculo para encobrir disputadas internas entre os bolcheviques. O 

autor afirma se tratar de opinião solitária naquele momento, e descreve a grande festa da população 

na Praça Vermelha pela punição aos conspiradores. Outros vários diplomatas consideraram os 

acusados culpados, e embaixador alemão zombou das acusações contra o seu país no julgamento. 

 

 Nessa parte do livro o diplomata ainda comenta sobre as diferenças entre Trotsky e Stalin. 

Segundo ele, o primeiro era ―brilhante, versátil e dinâmico‖. Já o segundo era ―simples, 

extraordinariamente trabalhador, um gênio de organização e homem de grande porte físico e mental, 

além de possuir uma paciência oriental‖. Stalin teria construído lentamente sua máquina partidária 

como Secretário-Geral do Partido, permitindo assim sua vitória sobre Trotsky. Na visão de Davies, 

naquele momento, Stalin colocaria em prática alguns pontos do programa de Trotsky na construção 

do comunismo soviético. Segundo ele, os Comissários do Povo têm grande admiração pelo 

Secretário-Geral, enaltecendo-o como um ―homem simples, mas de tremenda firmeza de propósitos 

e trabalho‖. 

 

 Joseph Davies enaltece ainda a rápida industrialização soviética em pouco mais de cinco 

anos, algo que os EUA, diz ele, ―levou gerações‖ para realizar. Para o autor, ―cinco ou dez anos de 

paz‖ traria resultados incríveis no campo da indústria para o país. O embaixador afirma que 

conheceu as indústrias através de visitas, já que as notícias estavam muito impregnadas de 

propaganda. Seu entusiasmo foi ainda maior pela indústria de base soviética, construção que se 

caracterizaria como um ―feito único‖ no mundo. 

 

 Segundo Davies, tudo que diz respeito à União Soviética é de difícil compreensão, por isso 

ele afirma acreditar que ―a verdade está no meio‖. Para o autor, era claro que naquele momento o  
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nacionalismo havia suplantado a ideia de revolução no discurso do partido. Ele afirma que o 

estímulo de todos é o lucro com o seu trabalho, que o princípio comunista ―de cada um conforme a 

sua capacidade, a cada um conforme a sua necessidade‖ foi abandonado. Prêmios e salários extras  

eram oferecidos aos trabalhadores que se destacavam, sendo a empresa socialista soviética baseada 

nos princípios capitalistas. Frente a isso, surgiam notícias de sabotagens entre os operários por conta 

da diferença de salários, que passava a ser um problema. Ainda assim, segundo ele, a diferença 

entre os salários continuava mínima. Para o embaixador, esse caminho acabaria com a sociedade 

sem classes, levando a uma restauração do capitalismo. 

 

 A questão da paz na Europa também se colocava como um problema primordial, e a União 

Soviétiva desejava a paz a todo custo naquele momento de 1937, mesmo que pra isso precisasse 

entrar em acordo com a Alemanha. O corpo diplomático vê o acordo entre URSS e Alemanha como 

o caminho mais provável para a garantia da paz. Ao mesmo tempo, a igreja recuperava espaço 

naqueles anos, ainda que tenha sido inimiga dos bolcheviques no período da revolução. A aprovação 

da liberdade religiosa na constituição de 1937 foi influenciada pela reaproximação dos EUA e da 

URSS, segundo Davies. 

 

 O embaixador ainda afirma que Stalin foi defensor da imediata discussão e votação dos 

artigos sobre o sufrágio universal com voto secreto durante as discussões sobre a nova constituição, 

desagradando os dirigentes do partido que temiam perder poder com essas medidas nas futuras 

eleições. Enfim, Davies insiste que na prática o comunismo estava sendo deixado de lado na URSS, 

através de privilégios para a classe dirigente, o que a estava transformando em uma classe superior. 

 

 Na segunda e terceira partes, intituladas ―Washington e a Questão do Leste‖ e ―O Expurgo 

Atinge o Exército Vermelho‖, Davies fala sobre o posicionamento dos EUA quanto a possibilidade 

de guerra na Europa e o desenrolar dos julgamentos na URSS. O autor cita a crescente belicosidade 

da Alemanha e cita um caso de padres católicos que estavam sendo perseguidos em Berlim, 

acusados de comunistas. Segundo o embaixador, ―os propósitos pacíficos e humanitários da religião 

cristã‖ seriam incompatíveis com o nazismo. 

 

 Davies tinha uma grande esperança de conseguir a paz através do desarmamento. Sua ideia 

era um acordo entre os países para a eliminação de aviões e tanques, e o uso de armamento apenas 

para defesa. Segundo ele, Roosevelt era um entusiasta dessa ideia, e existia a crença em 1937 de 

que a Alemanha poderia aceitar esse acordo. O poderio do Exército Vermelho também era visto 

como uma garantia de paz na Europa. Apesar de todas essas possibilidades, o embaixador 
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lamentava que as polícias políticas fossem comuns em todos os países e o fato de os governos não 

confiarem na palavra uns dos outros.  

 

 O autor afirma que o corpo diplomático acreditava que havia uma conspiração para derrubar 

Stalin, tramada pelo Exército. Após os expurgos as coisas se acalmaram no país, segundo ele, e o 

Secretário-Geral aparentemente manteve a lealdade do Exército, o que o manteria mais forte do que 

nunca do ponto de vista político. Davies afirmou em uma conversa com Litvinov que os expurgos 

desgastaram a imagem da URSS no exterior, ao que o comissário argumentou que essas medidas 

foram necessárias contra os traidores e potenciais auxiliares da Alemanha e do Japão. Ele ainda 

afirma que, na verdade, salvaguardar a URSS era garantir a segurança do mundo contra o fascismo, 

e que um dia o mundo compreenderia que grande homem era Stalin.  

 

 Davies se mostra confuso com os inúmeros nomes que aparecem no ―grande expurgo‖, 

afirmando ser de grande complexidade a situação, sem ser possível afirmar ou não a culpa dos 

acusados. O perigo de guerra e invasão estrangeira torna tudo mais difícil, segundo o embaixador. 

Ele enfatiza sua admiração pelos avanços na URSS, mas considera que o país paga um preço 

demasiado alto por eles. Para ele, a responsabilidade pelos julgamentos não recaem sobre Stalin nos 

meios políticos e diplomáticos, mas sim sobre o partido e seus dirigentes. O líder soviético é visto 

com muito respeito e como um grande dirigente político. A cidade de Moscou após os fuzilamentos 

estava como se ―nada tivesse acontecido‖, afirma o autor. 

 

 Joseph Davies ainda critica a queda da produção industrial causada pela desorganização da 

mesma por conta dos expurgos e pelas mudanças no movimento stakhanovista. A partir daquele 

momento, deixou de existir o pagamento de maiores salários para os operários que produzissem 

mais, o que causou descontentamento. Para o embaixador, o grande problema do planejamento 

soviético era o fato de a política influenciar demais na economia. Apesar disso, segundo ele, a 

indústria é secundária na economia soviética em comparação a agricultura, que de fato sustentaria o 

país. Dessa forma, o autor apostava em uma breve recuperação da indústria.  

 

 Ele comenta também sobre o processo eleitoral que estava para acontecer no país. Segundo 

Davies, o Partido havia demitido uma série de maus dirigentes no campo visando o voto dos 

camponeses. Havia uma grande preocupação quanto ao voto dos operários, já que inúmeras fábricas 

de produtos agrícolas e aço tiveram de ser transformadas em indústrias de armas por conta do 

perigo de guerra, o que atrasou a obtenção de benefícios prometidos pelo governo ao operariado. O 

embaixador ainda afirma que nada consolidava mais um partido político no poder do que o temor de 
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uma guerra ou duma possível invasão, considerando que isso manteria o governo de Stalin forte e 

coeso. Enfim, afirma que o impacto negativo dos fuzilamentos se deu mais externamente do que 

internamente, e que a confiança da França e da Inglaterra no governo soviético ficou abalada. 

 

 Nas partes quatro e cinco, intituladas ―A URSS e seus vizinhos‖ e ―O Expurgo Atinge 

Bukharin‖, o autor continua fazendo considerações sobre os expurgos e a guerra, pós início do 

conflito. Davies considera que as provas apresentadas nesse julgamento comprovam o complô 

contra o governo. E que a destruição da ―quinta-coluna‖ se mostrou fundamental para a posterior 

derrota de Hitler. 

 

 Na parte seis, intitulada ―Moscou Ouve os Tambores da Guerra‖, o embaixador afirma que 

em 1938 os soviéticos acreditavam que estava em marcha a construção de uma ―paz fascista‖ na 

Europa, com exceção de Inglaterra e URSS. Por isso a segunda, de acordo com ele, deveria 

permanecer ―autárquica e independente‖, pois nenhum país seria confiável. Nesse período, os 

gastos de guerra soviéticos chegam a um quarto das rendas nacionais. Os avanços econômicos e 

sociais da URSS, segundo Davies, eram enormes e inegáveis, mas isso não seria o suficiente para 

aceitar ―a negação do livre arbítrio, da liberdade e dos direitos individuais‖. Ele ainda afirma que a 

URSS mantém relações muito mais amistosas com os EUA, nesse momento, do que com qualquer 

outra nação estrangeira. Segundo o autor, uma possível guerra influenciava nessa linha soviética. 

 

 Em um texto já de 1940, Davies afirma que todos os processos, expurgos e liquidações, que 

pareceram tão violentos em um primeiro momento e escandalizaram o mundo, eram agora 

perfeitamente compreensíveis, como parte de um vigoroso e determinado esforço do governo de 

Stalin para se proteger não só das sedições internas, como também do ataque externo. Para o 

embaixador, os soviéticos se dedicaram inteiramente à tarefa de limpar a nação de todos os 

elementos desleais, fossem internos e externos. Todas as dúvidas foram resolvidas favoravelmente 

ao governo. E termina afirmando que ―não havia quinta-colunistas na Rússia em 1941. Eles tinham 

sido todos fuzilados. O ―expurgo‖ que limpou o país, livrou-o da traição.‖ 

 

 As partes sete e oito, ―O Clima da Missão‖ e ―Resumo dos fatos‖, traz os primeiros balanços 

de Davies sobre o seu período como embaixador na URSS. Ele faz um levantamento sobre as 

condições da URSS, citando pontos que poderiam ser decisivos para o futuro do país, sendo esses: a 

extensão do território, a população, a alta natalidade, a subdivisão política, o potencial humano e os 

recursos agrícolas. Vale lembrar que os mesmos fatores foram apontados no livro de Hewlett 

Johnson. 
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 Nesse caso, para Davies, os pontos positivos seriam o aumento da receita anual, aumento de 

empregos e salários, aumentos das despesas com armamentos e seu ―poder militar extraordinário‖, 

aumento das despesas em benefício de obras sociais e da cultura. Já os negativos seriam a extensão 

territorial, diferenças raciais, de língua e culturais, ineficácia burocrática, o caráter comunista do 

governo, já que para o embaixador seria impossível acabar com a ―natureza humana‖ egoísta, o 

terror e o expurgo, a tirania e opressão. Em seu relatório final para o presidente dos EUA, o autor 

define o regime soviético como uma ditadura que anula a constituição quando necessário, em nome 

da causa do comunismo. E complementa afirmando que a força do regime se baseia na resoluta e 

hábil liderança de Stalin. 

 

 Por fim, a última parte intitulada ―Fruto da Missão‖, fecha o livro com as considerações 

finais do autor. Davies argumenta sobre o pacto de não agressão germano-soviético, dizendo que 

Roosevelt já alertava para o fato de que se Stalin se aproximaria de Hitler, dado o não acordo com 

Inglaterra e França, e considerava uma certeza que Hitler se voltaria contra a URSS assim que 

dominasse o front ocidental. Sendo assim, o pacto não surpreendeu Davies, que o remete em grande 

parte a arrogância da França e da Inglaterra no trato com a URSS. 

 

 Davies rechaça o comentário de um diplomata estadunidense que afirmou preferir o nazismo 

ao comunismo. Ainda que o autor ressalte que o sistema democrático dos EUA seja a melhor forma 

de governo, ele afirma existir uma enorme diferença, como o ―preto e branco‖ entre nazismo e 

comunismo. Para Davies, a grande questão é que o comunismo prega o altruísmo e se aproxima de 

certa forma da fraternidade cristã. Já o nazismo seria uma ―religião de si mesmo‖, que ataca todo e 

qualquer valor de fraternidade cristã entre os indivíduos. 

 

 O autor afirma que Stalin jamais firmaria uma paz em paralelo com Hitler após a invasão da 

URSS, ideia que circulava pelos EUA. Segundo o embaixador, os soviéticos prefeririam morrer a 

viver como escravos. Ele afirma ser essa uma guerra ―entre teutos e eslavos que já dura 

quatrocentos anos‖. E defende que os EUA entrem na guerra ao lado da URSS, sob a defesa do 

princípio da autodeterminação dos povos. 

 

 Por fim, Davies termina o seu livro afirmando que a Rússia revolucionária bolchevique de 

Lenin e Trotsky não existia mais. Agora se tratava de um Estado Socialista que funciona sob 

princípios capitalistas. Concessões a ―natureza humana‖ para viabilizar a experiência foram 

necessárias. O autor acreditava que os princípios dos chefes comunistas para a construção de um 
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novo mundo eram altruísticos, e por conta disso, deveriam receber todo o auxílio contra o 

hitlerismo. E termina exaltando a democracia dos EUA, se dizendo agradecido por esse sistema 

vigorar em seu país. 

 

 Esse livro apresenta semelhanças com aquele escrito pelo deão Hewlett Johnson, mas 

também uma série de diferenças importantes de serem apontadas. Davies não é um entusiasta do 

comunismo, deixando claro, inúmeras vezes, a superioridade da democracia existente nos EUA. 

Apesar disso, o embaixador procura fazer uma reflexão sobre a experiência soviética baseado nas 

características internas do próprio país, dessa forma encontrando uma série de pontos positivos 

naquele sistema. Ainda assim, ele não deixa de caracterizar o regime soviético como uma ditadura, 

e apontar excessos nas práticas do partido. Esse é, na verdade, um ponto interessante a se ressaltar, 

pois Davies nunca individualiza a sua crítica na figura de um ou outro dirigente, mas sim no partido 

e na estrutura de Estado construída na URSS. Stalin, por exemplo, é sempre citado positivamente 

por ele como um líder hábil e respeitado, que inclusive bate de frente com a burocracia partidária 

em diversas questões. É interessante notar como a figura do líder soviético é elogiada, mas não é 

sacralizada. Davies elogia Stalin assim como também o faz com Roosevelt, tratando-os no mesmo 

patamar. 

 

 A presença desse livro no catálogo da editora mostra como Calvino Filho se preocupava em 

não publicar apenas ―panfletos cegos‖ sobre a realidade soviética, editando uma obra com uma série 

de críticas a URSS, mesmo sendo ligado ao PCB. Isso demonstra a preocupação do editor com a 

qualidade das suas edições, e mostra como ele próprio tinha ressalvas àquela experiência e seus 

desdobramentos, ainda que a apoiasse. 

 

 Outro livro importante nessa coleção é A Rússia na Paz e na Guerra de autoria da jornalista 

estadunidense radicada na URSS, Anna Louise Strong. A autora, que dirigia um jornal em Moscou e 

viveu por décadas na União Soviética, descreve em seu livro o país dos sovietes do momento pré-

Segunda Guerra Mundial, até o ataque nazista em 1941, analisando os esforços diplomáticos e de 

guerra dos soviéticos. 

 

 No primeiro capítulo, Strong procura desmistificar a imagem dos russos existente no mundo 

ocidental, reforçada pelos jornais. Ela argumenta que eles são tão iguais e diferentes entre si como 

qualquer outra população, e que após a revolução se esforçaram ao máximo para se fazer conhecer 

pelo resto do mundo. A principal forma de divulgação de suas ideias para o mundo foram os livros, 

―através de numerosos volumes impregnados de lógica marxista‖, como diz a autora. Mas segundo 
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ela, ninguém queria ouvi-los e tudo quanto diziam era chamado de propaganda, dessa forma, pouco 

tempo depois, os russos deixaram de dar explicações, deixando que os fatos falassem por si. 

 

 A autora afirma enxergar semelhanças entre os EUA da pré-Primeira Guerra e a Rússia 

soviética, principalmente pela vida simples da população e a sua fé no progresso. Ao mesmo tempo, 

era uma sociedade cheia de contradições, na qual o reaproveitamento do lixo de Moscou, através de 

―processos biotérmicos‖ descobertos a partir de avanços científicos próprios, conviviam com a 

escassez de roupa e de sapatos. Quanto as garantias reservadas a população, ela cita uma entrevista 

do presidente Roosevelt dos EUA, na qual ele afirma que ―A Constituição Soviética mantém 

garantias tão explícitas quanto as nossas.‖, desmistificando o discurso sobre a ―escravidão‖ do povo 

soviético existente no discurso nazifascista. 

 

 Ela enfatiza que a União Soviética é um país de população jovem criada pela revolução, 

através do aumento da natalidade e queda da mortalidade. Essa juventude dentro do sistema 

socialista teria como valor maior o ideal de coletividade e a valorização da individualidade criativa, 

formada pela consciência, os valores, e a capacidade de tomada de decisão. Essas características 

seriam o oposto da obediência cega ao líder, uma das marcas do nazifascismo. E reitera isso 

afirmando que o desenvolvimento industrial tirou o povo soviético da Idade Média, transformou 

camponeses analfabetos em mecânicos modernos e criou homens e mulheres cheios de iniciativa, 

conscientes da própria força. Isso seria o oposto dos nazistas, simples máquinas que só obedecem às 

ordens superiores, sem qualquer autonomia de pensamento e ação. 

 

 No segundo capítulo, Anna Louise Strong enfatiza que os russos lutam por ter algo a 

defender, a terra e as indústrias que são de todos através da noção de propriedade pública. A 

propriedade coletiva favorece a união na guerra, fomentando a moral nacional e a eficiência militar 

sem a disputa entre proprietários privados e governo. Segundo ela, a luta dos camponeses dentro 

dessas características surpreende os jornalistas dos EUA, principalmente ao descobrirem que o 

direito de propriedade da casa do camponês é garantido, sendo de propriedade coletiva apenas a 

terra, que é o meio de produção.  

 

 Dentro dessa política de valorização do bem público, conscientização e judicialização 

andam juntos. Altos funcionários, por exemplo, poderiam ser condenados a morte por peculato e 

dano ao patrimônio público, dessa forma o judiciário agiria para criar a noção da propriedade 

pública e a responsabilidade que cada cidadão deveria ter sobre ela. 
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 Segundo Strong, o povo soviético luta pela sua liberdade, que não é uma mera liberdade 

formal como nas democracias capitalistas, negativa no sentido de ausência de restrições, mas 

positiva, dinâmica e coletivamente reforçada. O povo soviético se considera democrático, sua 

constituição de 1936 é tida como a mais democrática do mundo, logo o discurso que tenta igualar o 

comunismo e o nazismo sob o rótulo de ―totalitário‖, é falso. A crítica soviética é contra a 

democracia burguesa e não contra a democracia em si. 

 

 Dessa forma, é notável a participação popular ativa nas decisões do governo. A luta soviética 

na guerra é pela dignidade humana e a igualdade entre as raças, contra a ideia de raça superior do 

nazismo. Isso reflete a própria igualdade, em todos os sentidos, alcançada na URSS, com a questão 

das nacionalidades sendo enfrentada pelo governo soviético, além das garantias de igualdade de 

gênero e social. 

 

 O terceiro capítulo é focado nas impressões da autora a respeito de Stalin. Ela cita uma 

reunião com o líder soviético para reclamar das ameaças que vinha sofrendo do diretor do jornal em 

que trabalhava, e as impressões pessoais que teve sobre o Secretário-Geral. A primeira impressão, 

segundo ela, foi desagradável, por se tratar de um homem simples demais, que parecia não fazer jus 

a sua fama. Mas no decorrer da reunião essa impressão vai mudando, ela percebe se tratar de um 

líder que mais escuta do que fala, garantindo o direito de expressão de todos e resumindo os 

elementos principais ao final. Baseada nessa experiência, Strong afirma que Stalin não pensa 

individualmente, o que seria uma grande qualidade de um líder que trabalha bem em grupo. Para ela 

é isso o que faz dele um grande estadista, de visão ampla. 

 

 A autora afirma que a população não se refere ―a vontade de Stalin‖ ou ―as ordens de 

Stalin‖, mas sim ―as ordens do governo‖ ou ―a linha do partido‖, que são decisões coletivas. O 

―Método de Stalin‖ ou seja, o método de tomada de decisões coletivas servia como norte para todos 

os trabalhadores soviéticos. Ela segue dizendo que o líder soviético estudou a fundo a história das 

revoluções e o marxismo, se transformando, ao mesmo tempo, em um homem de teoria e de ação.  

 

 Segundo Strong, nos primeiros dias da revolução o nome de Stalin era pouco conhecido nos 

círculos revolucionários. Trotsky zombava de Stalin, afirmando ser este um ―medíocre típico‖. O 

georgiano mantinha contato com o ―homem médio‖, o que lhe garantia a compreensão da política e 

a capacidade de falar a língua de todos. A autora já havia escrito um artigo apontando Stalin como 

sucessor de Lenin, cinco anos antes do Primeiro Plano Quinquenal, que em suas palavras, passou 

despercebido por anteceder demais aos fatos. 
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 Stalin se torna de fato o grande líder da URSS durante o processo constituinte, no qual 

defende as emendas mais democráticas, como aquela que garantia o direito de separação das 

Repúblicas da URSS. Aí se inicia a imensa difusão das suas imagens pelo país, o que foi 

confundido com ―idolatria‖ insincera e forçada pelos estrangeiros. Strong afirma que ―A maior parte 

das pessoas, que conheci na URSS, sentem realmente uma grande devoção por Stalin, pelo homem 

que construiu o regime e conduziu o país ao êxito.‖ E complementa, afirmando que conheceu 

pessoas que mudaram temporariamente sua residência, em vésperas de dia de eleições, a fim de ter 

oportunidade de votar diretamente em Stalin, no distrito em que era candidato, em lugar de fazê-lo 

em favor de outro, menos brilhante, de seu próprio distrito. 

 

 No quarto capítulo a autora relata o caminho trilhado pela URSS em sua preparação para a 

guerra. A Rússia foi devastada pela Primeira Guerra e pela Guerra Civil, e só consolida a sua 

recuperação econômica a partir da vitória de Stalin sobre Trotsky e o início dos Planos Quinquenais.  

O Primeiro Plano Quinquenal teve como meta a construção da indústria de base e a coletivização da 

terra, sendo marcado por uma série de sacrifícios e dificuldades, grande desgaste humano e de 

materiais. O Segundo Plano Quinquenal já contava com a indústria reconstruída e estruturada, a 

melhoria da agricultura e da produção de bens de consumo, o que levou ao aumento da qualidade de 

vida da população e o início dos recordes de produção em 1935. O país conheceu uma enorme onda 

de otimismo, que foi brutalmente interrompida pelo assassinato de Kirov, um dos grandes líderes do 

partido. Ao fim do Segundo Plano Quinquenal, a URSS já era um país de indústria e agricultura 

moderna, capaz de suportar a guerra que se aproximava. 

 

 A autora segue no capítulo cinco descrevendo a distribuição industrial para além dos Urais, 

além do início da organização civil para a guerra. O governo central se apoia na iniciativa popular 

para a divisão das fábricas para além Urais. A estratégia é bastante clara: caso caia Moscou, o país 

continua funcionando. É priorizada uma distribuição racional da indústria, colocando-a próxima às 

matérias-primas e em locais que garantam a sua segurança em caso de guerra. Nesse período, os 

livros de estratégias de guerra são muito vendidos, com a defesa do país envolvendo toda a 

população civil e não só o Exército. Dessa forma, toda a sociedade soviética é preparada para a 

batalha. 

 

 O sexto capítulo é focado na apresentação do Exército Vermelho. Com o avanço da 

industrialização ele se moderniza em efetivos e equipamentos. A população tinha a consciência de 

que a defesa do país era prioridade, se engajando nela. O Exército era o núcleo eficaz do povo 
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armado, era popular pois nunca esteve separado da vida civil. No primeiro Plano Quinquenal, a 

URSS já alcança o nível de armamentos da Europa Ocidental. Segundo a autora, o grande 

crescimento se dá após a ascensão de Hitler, sendo o orçamento da defesa aumentado em quarenta 

vezes. 

 

 O capítulo seguinte continua explicando a relação entre Exército e povo. O Exército 

Vermelho era considerado a ―universidade dos camponeses‖, devido às campanhas de alfabetização 

e formação profissional nos intervalos da luta. A formação esportiva fazia com que os recrutas já 

chegassem bem preparados para servir o Exército. Por exemplo, o paraquedismo era uma das 

grandes atividades nacionais, e as equipes de tiro ao alvo soviéticas se destacavam nos torneios 

internacionais, sendo esses atiradores fundamentais na defesa do país com a chegada da Segunda 

Guerra. Nesse momento, as mulheres já são destaque nos serviços médicos e militares no geral, 

chegando a 60% dos médicos. A cooperação entre Exército e povo no cotidiano auxiliou na defesa 

do país quando a chegada do conflito armado. 

 

 O oitavo capítulo, intitulado ―Esmagando a Quinta-Coluna‖ trata dos casos de sabotagem 

que culminaram nos chamados ―Processos de Moscou‖. A autora descreve esses episódios que tem 

início com processos de sabotagem a produção realizados por engenheiros estrangeiros durante o 

Primeiro Plano Quinquenal, sob o comando de agentes alemães, considerados crimes graves. A 

debilidade de conhecimentos técnicos em um primeiro momento tornava difícil a distinção de uma 

falha e de uma sabotagem, era difícil distinguir entre ―falta de capacidade, descuido ou má-fé‖. 

Segundo Strong, era preciso reconhecer que os investigadores soviéticos não se preocupavam muito 

com os ―motivos subjetivos‖ das falhas. Se alguém incorria no mesmo ―erro‖ mais de uma vez era 

afastado de suas funções, sendo transferido e ficando sob vigia da GPU, a polícia política.  

 

 Com o aumento do conhecimento técnico as sabotagens foram sendo de mais fácil 

percepção pelas autoridades. O governo foi benevolente entre 1931 e 1934, pois o país crescia e os 

sabotadores ocasionais não pareciam demonstrar grande perigo. A grande virada para uma política 

de vigilância se deu a partir do assassinato de Kirov. Segundo a autora, as investigações foram 

desvelando as conexões e revelando os agentes infiltrados em cooperação com a Alemanha, 

chegando aos altos escalões do partido. 

 

 Os ―Processos de Moscou‖ mostraram ligações dos sabotadores com a inteligência nazista, 

com o intuito de derrubar o governo soviético. Inclusive Trotsky teria um acordo com Himmler para 

a derrubada de Stalin. A imprensa internacional apontou os processos como uma farsa do governo 
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para liquidar opositores, mas os periodistas que acompanharam de perto, inclusive estadunidenses e 

ingleses, corroboraram a autenticidade do julgamento. O intuito dessas pessoas do alto escalão era 

destruir a direção de Stalin com o auxílio de Hitler, e aproveitar a eficiente organização da 

economia nas mãos alemãs, por desacreditarem o modelo de propriedade pública defendido pelo 

governo soviético. 

 

 Nesse processo até mesmo o chefe da GPU, Yagoda, foi preso sob a acusação de prender 

pessoas inocentes e de praticar a tortura. Foram realizados expurgos dentro do partido, através do 

julgamento de seus membros dentro das fábricas, pelos próprios companheiros de trabalho. Esse 

processo terá fim apenas em 1939. Para Strong, a grande lição desse episódio era a de que a massa, 

acima de tudo, deve confiar em si mesma. O ânimo deu lugar ao ―silêncio vigilante do povo‖, 

principalmente em relação aos estrangeiros, o que para a autora acabava sendo um ―mal necessário‖ 

pela conjuntura de guerra. 

 

 No capítulo nove, Anna Louise Strong descreve os esforços diplomáticos da União Soviética 

na tentativa de evitar conflitos armados desde sua formação. Segundo ela, a Rússia Soviética 

sempre quis a paz, mas sempre foi atacada pelas potências imperialistas. Um exemplo dessa linha 

soviética apareceu logo após o fim da Primeira Guerra, com o perdão recíproco das dívidas com a 

Alemanha através do Tratado de Rapallo. A autora afirma que se todos os países vencedores 

tivessem feito o mesmo, a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido. Ao mesmo tempo, a partir 

dos anos 1930, fica claro o apoio da Inglaterra na construção da Alemanha nazista, que pela ótica do 

Primeiro-Ministro Chamberlain, seria o caminho para liquidar a URSS. Pelo mesmo motivo se dá a 

política de não intervenção de Inglaterra e França, o que garante a ascensão nazista na Europa. 

 

 Apesar disso a diplomacia soviética se esforçou para forjar uma aliança com a Inglaterra e a 

França, que permaneceram privilegiando Hitler até o último momento. Com o fracasso dessa 

negociação, a URSS assina o pacto de não agressão com a Alemanha, o que desmobiliza os aliados 

alemães (Japão e Espanha), e deixa a Inglaterra e a França sem saída, por fim a Polônia é invadida e 

as potências capitalistas declaram guerra a Hitler. Segundo Strong, as potências capitalistas se 

sentiram ―traídas‖ pelos alemães. 

 

 O capítulo seguinte, o décimo, trata sobre o avanço soviético sobre a Polônia após a invasão 

nazista desse país. A URSS avança sobre a Polônia oriental para evitar a organização por parte do 

alemães de uma Ucrania nazista, que serviria de base para o ataque a Moscou. Segundo a autora, os 

miseráveis poloneses esperavam o ―regresso‖ dos russos, sendo essa uma esperança de melhoria de 
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vida. A instalação do regime soviético acontece através de assembleias populares, que definem o 

confisco dos latifúndios e expropriação dos grandes proprietários. Uma enorme quantidade de 

judeus vindo da Alemanha é enviada para a URSS, buscando esvaziar as cidades polonesas e 

protegê-los do avanço nazista. Strong afirma que a Polônia Oriental passou a ter um claro 

desenvolvimento econômico e político após a chegada soviética, e complementa dizendo que os 

sacerdotes, que sempre lutaram pela libertação nacional, apoiaram a chegada do Exército Vermelho, 

encarado como um exército libertador. 

 

 O capítulo onze trata da defesa das fronteiras soviéticas. O primeiro passo nesse sentido foi 

a aliança militar com os países do Báltico (Lituânia, Estônia e Letônia), buscando evitar o ataque 

nazista que viria por esse caminho. Romênia e Hungria apoiam a Polônia oriental sob domínio 

soviético, e os alemães são expulsos Báltico, com isso, segundo a autora, foi vencida a ―quinta 

coluna‖ do imperialismo alemão que se avizinhava a União Soviética. 

 

 Outra grande preocupação era a Finlândia, país antissoviético e com um governo de direita. 

Existiu uma tentativa de aliança partindo dos soviéticos, fracassada, o que tornava esse país uma 

perigosa porta de entrada para a URSS no decorrer da guerra. Nesse contexto ocorre a Guerra 

Soviético-Finlandesa. Para Strong, pressões dos EUA e da Inglaterra para que a Finlândia não 

aceitasse um tratado de paz com a URSS leva ao conflito, que acaba vencido pelos soviéticos. 

Dessa forma, os soviéticos se consolidam no leste através de conquistas territoriais necessárias a sua 

defesa contra a Alemanha. 

 

 No capítulo doze a autora descreve o processo de ―sovietização‖ dos países Bálticos. Ela 

afirma que a Lituânia se torna socialista por vontade própria, logo após a chegada do Exército 

Vermelho, o que não é visto como uma ocupação militar pelas forças populares do país. Essas 

mesmas forças vão transformando politicamente o país, se aproveitando da presença soviética. 

 

 A Lituânia era vista por Hitler como sua zona de influência, a ação soviética o desagradou. A 

população recebe os soviéticos com entusiasmo, o governo de extrema-direita foge para a 

Alemanha. É decretada a liberdade aos presos políticos e a legalização do Partido Comunista. Tudo 

ocorre dentro da legalidade e de forma constitucional. Segundo a autora, a conduta respeitosa do 

Exército Vermelho com a população só fez aumentar o prestígio da URSS. A Lituânia, a Estônia e a 

Letônia se tornam repúblicas soviéticas por escolha própria, de forma constitucional e mantendo os 

governos já existentes. É grande o entusiasmo popular, pela garantia de defesa contra o nazismo 

exercida pelo Exército Vermelho. 
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 No décimo terceiro capítulo, a autora analisa o pacto de não agressão germano-soviético, 

que ela descreve como ―o pacto que paralisou Hitler‖. O pacto de não agressão germano-soviético 

não é uma aliança, mantendo a URSS como país neutro, capaz de agir contra o avanço nazista na 

Europa oriental. Strong afirma não existir provas sobre uma divisão da Polônia pré-determinada 

nesse pacto, algo bastante falado na imprensa estadunidense. A URSS, como país neutro, se interpôs 

aos avanços nazistas na Europa, o avanço soviético sobre a Bessarábia muda os planos de Hitler e 

salva a Inglaterra de uma invasão nazista. É a partir disso que a Alemanha nazista decide atacar a 

União Soviética. 

 

 O capítulo quatorze fala da invasão alemã a URSS. Segundo a autora, essa batalha marca o 

encontro dos dois maiores exércitos da Terra, o que de saída já criava uma previsão de luta 

prolongada. Os soviéticos usam a tática da guerra em profundidade, chamando o invasor para 

dentro de seu território, fazendo uma guerra de defesa total, na qual a população e sua guerrilha se 

unem ao Exército em suas ações. A resistência civil se utilizava da tática da ―terra arrasada‖, e se  

organizava na retaguarda e nas cidades. As potências europeias passam a ver a URSS como um 

aliado fundamental. 

 

 O décimo quinto e último capítulo encerra o livro afirmando que a partir daquele momento a 

guerra se tornava de fato mundial, com a entrada dos EUA após o ataque a Pearl Harbor e com a 

resistência soviética a invasão nazista. Se oficializa a aliança entre Inglaterra, França, EUA e URSS, 

e a vitória soviética passa a ser vista como fundamental não apenas para o resultado do conflito, 

mas também como a grande esperança da vitória da ―liberdade contra a escravidão‖. 

 

 O livro de Anna Louise Strong segue a mesma linha descritiva da realidade soviética dos 

livros de Hewlett Johnson e de Joseph Davies. Talvez a grande diferença seja no método de 

construção da argumentação, já que a autora se baseia apenas na sua experiência pessoal e nas suas 

observações da realidade soviética como jornalista, diferente do deão que se utiliza também de 

monografias e estudos estatísticos para a construção de sua obra, e do embaixador que se utiliza de 

seus contatos enquanto diplomata. No mais, a linha de interpretação é bastante similar, Strong 

também busca um entendimento da realidade soviética distanciada do que se costumava dizer a 

respeito do país na imprensa ocidental, com um olhar mais analítico e menos acusatório. 

 

 Por fim, o livro A Verdade Sobre a Religião na Rússia, organizado por G.P. Gueoguievski, 

A.P. Smirnov e Nicolai, citado por Calvino Filho em seus debates no Diário da Noite, é outro 
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destaque dessa coleção. Esse livro, editado pela própria Igreja Ortodoxa na Rússia, é uma grande 

compilação de sermões, cartas e entrevistas dos seus membros e fiéis a respeito da relação com o 

governo soviético e da resistência contra a invasão da Alemanha nazista. 

 

 O primeiro capítulo trata sobre a liberdade de culto e religiosa na Rússia. Segundo o texto, 

em 1918 o governo bolchevique determinou a separação entre Estado e Igreja e garantiu a liberdade 

religiosa para todos os credos. Após a separação entre Estado e Igreja, os ―oportunistas‖ deixaram a 

Igreja para os verdadeiros fiéis, segundo o autor. Da mesma forma, a liberdade de expressão seria 

garantida tanto para a propaganda religiosa quanto a antirreligiosa, feita pelo Partido Comunista, o 

que era lamentado, porém respeitado, pela Igreja Ortodoxa. Dessa forma a liberdade religiosa seria 

uma garantia constitucional respeitada pelo Estado socialista, não existindo nenhum tipo de 

perseguição dessa natureza. Segundo o autor, os religiosos perseguidos o são por questões políticas, 

por atos contrarrevolucionários disfarçados de religião, que são punidos, inclusive, pela própria 

Igreja. 

 

 A invasão fascista é totalmente condenada, sendo uma ação que ―atenta contra a fé Ortodoxa 

e os nossos templos.‖, nas palavras de um dos sacerdotes russos. A Igreja Ortodoxa, segundo ele, 

sempre esteve ao lado do Estado russo contra o invasor estrangeiro, dando o exemplo das 

campanhas de Napoleão e da Primeira Guerra. Os Patriarcas de cada época ―com suas palavras 

fortalecia a coragem do povo e abençoava seus atos heróicos para a salvação da terra‖. Logo após a 

chegada dos bolcheviques ao poder, o Patriarca Tichon apoia o governo soviético durante a Guerra 

Civil, reconhecendo e apoiando o governo desde o início, recriminando qualquer tentativa de usar o 

espaço da Igreja contra o novo governo. E termina afirmando que a Igreja deve cuidar dos assuntos 

religiosos e não de política. 

 

 Na sequência, são condenados os membros da Igreja que saíram da Rússia depois da 

revolução e fazem oposição ao governo do estrangeiro, e é enfatizado que ―os crentes ortodoxos 

devem se lembrar de seus deveres quanto cidadãos da União‖. A condenação tem como alvo 

principal o Concílio Carlovista, formado por sacerdotes antissoviéticos radicados na Alemanha. O 

Patriarca Sérgio tem como costume fazer preces pelo governo junto a comunidade, entendendo o 

governo soviético como legítimo representante dos interesses do povo russo. As comunidades 

doaram grandes quantidades de dinheiro para o fundo de guerra do governo, demonstrando o 

compromisso da Igreja Ortodoxa no esforço de guerra. Esta faz sua ―Campanha Patriótica‖ e 

conclama o povo a defesa da pátria e o auxílio ao Exército Vermelho. 
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 Os bispos e arcebispos condenam todo e qualquer discurso que dê a entender que exista 

perseguição religiosa na Rússia, principalmente dos religiosos alemães. O governo soviético foi 

designado por Deus e através do socialismo ajuda a construir um país baseado nos valores cristãos, 

ainda que não se utilize de um discurso religioso como faz o nazifascismo. Este é bárbaro nas suas 

torturas contra o povo russo e na invasão dos templos, e mente quando diz representar uma 

―Cruzada Cristã‖, quando na verdade ataca os cristãos e advoga o paganismo. 

 

 O segundo capítulo tem como foco a participação da Igreja Ortodoxa no esforço de guerra. 

―Nossa pátria está em perigo e chama-nos para proteger o solo pátrio, sua defesa é dever de todos. 

Vergonha de quem não atender a esse chamado.‖ diz um sacerdote. A Igreja Ortodoxa se mobilizou 

totalmente contra o invasor nazifascista. Uma grande ―missa em Ação de Graças a vitória das armas 

russas‖ foi celebrada em Moscou, sendo que as autoridades ortodoxas enfatizavam que não lutar 

contra o invasor não só era vergonhoso, como também era pecado. 

 

 Os sacerdotes afirmam que o cristianismo não servia ao nazifascismo por pregar o amor ao 

inimigo. Segundo eles, os nazifascistas são pagãos e tendem ao irracionalismo cívico e religioso. 

Todo o povo russo se levantou ativa e espiritualmente para defender a sua pátria mãe, a vitória se 

faz também na retaguarda e vem através da Fé por uma causa justa, discursavam os arcebispos 

ortodoxos. Todos os soviéticos crentes, fazendo parte de uma mesma família russa, devem lutar 

contra o nazifascismo no campo de batalha e na retaguarda. O patriotismo é um dever cristão, 

impregnado no espírito do homem eslavo, através do seu ardor cívico-religioso, contra o covarde 

assalto de Hitler a pátria russa e a fé ortodoxa. Hitler é sempre descrito como ―racista e pagão‖, 

sendo essa questão do paganismo enfatizada pela Igreja, que a via como uma ameaça ao 

cristianismo. 

 

 ―A besta nazifascista‖ e ―os filhos do inferno‖ são outras definições dadas os nazistas pelos 

padres ortodoxos. Bradavam que esses ―se levantaram contra a Rússia e terão uma morte inglória.‖ 

e que os mortos na defesa da pátria serão recompensados com a vida eterna. O Patriarca Sérgio 

afirma que em 1941, ―a pátria recebeu a sua coroa de espinhos‖ e a sabedoria cristã sempre havia 

ensinado que era inevitável carregar a cruz na luta contra as forças negras do mundo. A guerra teria 

o lado positivo de expurgar a alma das dúvidas, e por fim, os espinhos da coroa se transformariam 

em flores de glória para os russos após a vitória na guerra. 

 

 O terceiro capítulo dá continuidade a descrição da participação da Igreja no conflito. É 

citado o caso do arcebispo da Ucrânia que apoia a invasão dessa república pelos nazistas, é tido 
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como traidor da Igreja Ortodoxa e expulso da mesma. O arcebispo se utilizou desses meios para 

subir de cargo eclesiástico, cometendo o pecado da simonia, prática considerada criminosa pela 

Igreja. O Patriarca Sérgio defende que a firmeza de espírito era a garantia da vitória do povo russo,  

e que nesse intento a igreja, o patriotismo e a ortodoxia estavam unidos. O discurso relembrando os 

antepassados que lutaram pela pátria está sempre presente. Os nazistas eram invasores que 

―substituíram a cruz de Cristo pela suástica pagã‖, opressores e escravizadores dos eslavos que 

deveriam ser combatidos até o fim. 

 

 Nesse sentido a Igreja Ortodoxa age em duas frentes, a primeira religiosa, e a segunda 

organizativa. Missas em homenagem as vitórias do Exército Russo são celebradas e campanhas de 

arrecadação de dinheiro para o Exército Vermelho acontecem em todo país organizadas pelos 

ortodoxos. No início da ofensiva soviética, é comemorado por um sacerdote o fato de em toda 

região de Moscou não ter sobrevivido sequer um nazista, ―a cidade foi limpa‖ pelo Exército 

Vermelho. Esse entusiasmo era uma resposta a todo terror sobre a população civil levado a cabo 

pelo Exército hitlerista. Outro exemplo disso foi a missa da Páscoa em Moscou e Leningrado que se 

tornou um grande ato em apoio ao Exército Vermelho e contra os invasores nazifascistas. 

 

 O quarto capítulo traz uma série de declarações e comunicados de diversos líderes religiosos 

do mundo todo que enviam sua solidariedade ao povo russo na sua luta contra o nazifascismo. São 

citadas a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, Jesusalém, Alexandria e dos EUA, Igreja Anglicana e 

também manifestações do clero católico, principalmente inglês. É enfatizada a censura existente nos 

países ocupados por Hitler, nos quais os sacerdotes precisavam ter os seus sermões aprovados pelas 

autoridades nazistas. Os membros da Igreja Ortodoxa Russa também destacam o fato de a Igreja 

Anglicana, desde o triunfo da revolução, sempre ter se mostrado simpática ao projeto soviético, o 

que acabou sendo enfatizado nesse período pelos posicionamentos de Hewlett Johnson, o deão de 

Canterbury.  

 

 Toda segunda parte do livro é composta por uma série de relatórios reafirmando toda a 

barbárie nazista contra o povo soviético. Argumentavam sacerdotes e leigos que o hitlerismo é na 

sua essência anticristão e contra a ―civilização cristã‖ e que a vitória soviética é uma vitória do 

mundo ocidental. É citada a resistência contra a dominação nazista dos católicos na Bélgica, na 

Holanda, na Noruega e na França, além da perseguição aos católicos na Polônia. São descritas ainda 

a repressão aos ortodoxos pelos invasores nazistas, e a profanação dos templos. Casas de fiéis e 

sacerdotes que resistiram foram queimadas e esses fuzilados. 
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 Os ortodoxos afirmam que ―são os alemães uma força negra e destruidora‖ e que seus feitos 

não devem ser esquecidos pela história, para que sirva de aviso às sociedades futuras. O assassinato 

de pessoas ocorria dentro das próprias igrejas e a destruição de templos só aumentou o ódio da 

população contra o invasor alemão. O discurso nazista de ―cruzada em nome de Cristo‖ era uma 

farsa e obras de arte sacra eram roubadas pelos alemães. Houve a destruição de diversas igrejas e 

mosteiros que além do valor religioso, tinham grande valor arquitetônico. 

 

 O livro termina com o entusiasmo após as grandes vitórias do Exército Vermelho contra os 

nazistas em 1942, que naquele momento recuavam, trazendo uma perspectiva de esperança para 

toda União Soviética. 

 

 Esse livro, publicação oficial da Igreja Ortodoxa Russa, tinha como intuito claro combater 

um dos pilares da propaganda nazifascista que era o discurso sobre a perseguição religiosa na 

Rússia. A obra não só traz afirmações contrárias a esse discurso, afirmando a liberdade religiosa 

existente no país, como demonstram claramente que os ortodoxos se colocam contra o invasor 

nazista, e ainda mostra como agiam os soldados alemães contra quem resistisse a sua dominação. 

 

 Fica claro após a leitura desses quatro livros que o editor Calvino Filho levou em conta a 

complementariedade que um representaria em relação ao outro. Os livros do Deão de Canterbury e 

do embaixador Joseph Davies dão as bases da realidade soviética até o fim dos anos 1930, e 

levantam a discussão sobre a guerra e a religião na URSS. Anna Louise Strong complementa essas 

afirmações e avança para a descrição da guerra de forma mais detalhada, já a obra de G.P. 

Gueoguievski, A.P. Smirnov e Nicolai discutiria em pormenores a questão religiosa, demonstrando 

como o tratamento soviético e nazista a ela seria totalmente diferente.  

 

 Vale ressaltar que essa é uma literatura pré-relatório Krushev e pré-Guerra Fria, trazendo 

uma leitura sobre a realidade soviética e a própria figura de Stalin muito diferente da que veio a se 

tornar hegemônica no mundo ocidental posteriormente. A visão dos autores daquela experiência era 

predominantemente positiva, inclusive em relação ao líder soviético. O fato é que esses livros 

representavam um contraponto a todo discurso anticomunista crescente no Brasil desde os anos 

1930, e só tiveram espaço para a sua edição por conta da conjuntura criada pela Segunda Guerra 

Mundial, que permite a abertura de um novo espaço de ação para os comunistas, culminando no 

período de legalidade do PCB de 1945 até 1948. 
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4.4: Considerações Finais 

 

A Editorial Calvino foi a primeira experiência do PCB na área editorial no período de 

reestruturação do partido nos anos 1940, tendo publicado 88 livros, sendo 70 desses de literatura 

marxista e livros antifascistas, e promovido cinco coleções, números consideráveis para um espaço 

curto tempo. É possível que a editora de Calvino Filho tenha sido escolhida para essa retomada por 

conta não só do claro alinhamento deste com o partido, mas também por conta da experiência 

prévia do editor dentro do mercado editorial, obtida pelo mesmo nos anos 1930. Esse era fator 

relevante em um momento em que o partido encontrava-se desarticulado e carente de estruturas já 

estabelecidas para a sua ação política e todo trabalho de agitprop, não obrigando assim o PCB a dar 

início a uma editora do zero naquele momento.  

 

Nesse contexto, fica claro a partir da análise dos catálogos e dos livros da editora qual era a 

natureza primordial de suas publicações dentro do universo da literatura marxista: livros de 

divulgação da URSS e antifascistas, com enfoque no esforço de guerra e no papel dos soviéticos 

nela em um primeiro momento, e livros de teoria e doutrina do marxismo-leninismo, com destaque 

para as obras de Marx, Engels, Lênin e seus comentadores, principalmente soviéticos, em um 

segundo momento. É notória também a escassa presença de autores brasileiros em seu catálogo. Era 

essa a linha editorial predominante de 1943 a 1946. Quanto a questão das traduções, é interessante 

notar que a maior parte dos originais advinha dos EUA, principalmente na linha dos livros sobre a 

URSS e antifascistas. Isso mostra como a URSS despertava simpatias na intelectualidade 

progressista norte-americana como um aliado em potencial nesse momento de guerra. No caso dos 

livros de teoria e doutrina há uma mudança, com o predomínio dos originais em francês e espanhol, 

havendo uma ocorrência também do alemão. Isso se dá pelo fato dessas três línguas predominarem 

na produção das edições marxistas-leninistas fora da Rússia desde a Revolução de Outubro.  

 

A partir de 1947 a Editorial Calvino já apresentava uma variação dentro do seu catálogo, 

inclusive com a retomada da edição de livros que nada tinham a ver com a tradição marxista, e em 

meados desse ano colocava todo o seu catálogo em promoção, com descontos de 40 a 80%, segundo 

um anúncio desse ano no jornal Tribuna Popular, o que pode denotar dificuldades nas vendas nesse 

período. Em 1948, aparece Zé Brasil de Monteiro Lobato, que acaba sendo a última publicação da 

Editorial Calvino, que desaparece em meio a repressão do governo Dutra aos comunistas, após o 

PCB ser colocado na ilegalidade mais uma vez. 

 

A trajetória de José Calvino Filho demonstra o que significava ser um editor, militante e 
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comunista, no Brasil dos anos 1940. A necessidade de legitimação das suas publicações foi 

constante nesse período, seja no debate público com intelectuais de outras correntes de pensamento, 

muitas vezes abertamente anticomunistas, ou lutando pelo direito de existência da sua editora frente 

a censura e a repressão do Estado Novo, e, posteriormente, do governo Dutra. Dessa forma, fica 

claro que Calvino Filho enxergava o seu papel como editor sob um viés claramente político e 

militante, de intervenção na luta política e ideológica do período, apostando na difusão da literatura 

marxista e antifascista. Podemos afirmar que esse trabalho do editor foi importante no sentido de 

retomar a difusão da literatura marxista no Brasil naquele momento, e mais, buscar um espaço para 

esse tipo de literatura e legitimá-lo, o que garantirá a possibilidade de ocupação desse espaço por 

outras editoras de esquerda, pertencentes ao PCB ou não, no momento seguinte ao declínio da 

Editorial Calvino Limitada. 

 

Por fim, a experiência bem-sucedida do editor Calvino Filho, apesar das dificuldades por conta 

da repressão, leva o partido a organizar novas editoras a partir de 1945, quando a sua legalidade é 

conquistada. O PCB procura expandir a sua produção editorial de forma tanto quantitativa quanto 

qualitativa, e divide entre cada editora a tarefa de publicar livros de uma determinada natureza 

(teoria, doutrina, organização partidária, literatura proletária, etc). Dessa forma, surgem por 

iniciativa própria do partido, as Editoras Leitura, Horizonte e Vitória, com essa última se tornando a 

mais importante editora do PCB até 1964. 
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Anexo: Livros Publicados ou Anunciados pela Editorial Calvino (1940-1948) 

 

1940-1941 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

BARROS, H.E., 

CALVERTON, V.F. 

O Sexo na Educação   Coleção de Cultura 

Sexual 

FLAMENT, Albert A Vida Amorosa de Lady 

Hamilton 

Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

FREUD, Sigmund Psicanálise da Guerra    

GIRARDIN, Emile A Vida Amorosa de Napoleão Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

HARO, Francisco Biologia da Mulher   Coleção de Cultura 

Sexual 

HIRSCHFELD, 

Magnus 

A Alma e o Amor   Coleção de Cultura 

Sexual 

HIRSCHFELD, 

Magnus 

O Corpo e o Amor   Coleção de Cultura 

Sexual 

NEREA, J. Gomez Freud e a Perversão das 

Massas 

  Coleção de Cultura 

Sexual 

NEREA, J. Gomez Freud e o Mistério do Sonho   Coleção de Cultura 

Sexual 

REBOUX, Paul A Vida Amorosa de Madame 

Du Barry 

Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

ROMANOS, 

Eugênio Mesonero 

A Vida Sexual Normal e 

Patológica 

  Coleção de Cultura 

Sexual 

ROSNY-AINE, J. 

H. 

A Vida Amorosa de Balzac Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

RUSSELL, 

Bertrand 

A Velha e a Nova Moral 

Sexual 

  Coleção de Cultura 

Sexual 

SALVADOR, 

Humberto 

Freud e o ABC da 

Psicanálise 

  Coleção de Cultura 

Sexual 

SMOLENSKY Fisiologia do Prazer – 

Estudo sobre as Relações 

Sexuais 

  Coleção de Cultura 

Sexual 

THESING, Curt O Amor na Série Animal   Coleção de Cultura 

Sexual 

WITTELS, Fritz, 

ELY, Smith e Outros 

O Sexo e a Psicanálise   Coleção de Cultura 

Sexual 

ZUCKERMANN, A Vida Sexual dos Macacos   Coleção de Cultura 
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1943 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

CONSIDIRE, Bob Mac Arthur   Os Grandes Homens 

da Vitória 

DAVIES, Joseph Missão em Moscou Cr$ 25,00 Eduardo de 

Lima 

Castro 

A Verdade Sobre a 

Rússia 

ESTORICK, Eric Stafford Cripps   Os Grandes Homens 

da Vitória 

HUSS, Pierre O Inimigo que Enfrentamos Cr$ 20,00 Fernando 

Tude de 

Souza  

 

JOBIN, Danton Para Onde Vai a Inglaterra? Cr$ 20,00   

JOHNSON, Hewlett 

(deão de 

Canterbury) 

O Poder Soviético  Cr$ 25,00 David J. de 

Castro 

A Verdade Sobre a 

Rússia 

JOHNSON, Hewlett 

(deão de 

Canterbury) 

O Cristianismo e a Nova 

Ordem Social na Rússia 

Cr$ 25,00 Eduardo de 

Lima 

Castro 

A Verdade Sobre a 

Rússia 

KRUEGER, Kurt Eu Fui Médico de Hitler Cr$ 25,00   

LANGHOFF W.; 

KARST, Georg M. 

Feras Humanas Cr$ 25,00 Dias da 

Costa 

 

LUDWIG, Emil Stalin Cr$ 25,00 Eduardo de 

Lima 

Castro 

A Verdade Sobre a 

Rússia 

MEHRING, Walter Timoshenko   Os Grandes Homens 

da Vitória 

SEBESCEN, Paulo Eu Fui um Guerrilheiro 

Sérvio 

Cr$ 25,00   

STRONG, Anna 

Louise 

A Rússia na Paz e na Guerra Cr$ 25,00 Luiz C. 

Afilhado 

A Verdade Sobre a 

Rússia 

STRONG, Anna 

Louise 

A China Luta pela Liberdade Cr$ 25,00 Edison G. 

Dias 
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Autor Título Preço Tradução Coleção 

BERR, Max Carlos Marx: sua Vida e 

sua Obra  

Cr$ 25,00 Abguar de Bastos Coleção de 

Estudos Sociais 
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(Como apêndice: Resumo 

de ―O Capital‖ feito por 

Paul Lafargue; Meu Pai por 

Eleonora Marx; 

Recordações íntimas de 

Carlos Marx por Paul 

Lafargue; Carlos Marx por 

Lenine; Pausas e Avanços 

do Marxismo por Rosa 

Luxemburgo) 

BERR, Max História do Socialismo e 

das Lutas Sociais (dois 

volumes) 

Cr$ 25,00 

cada 

volume 

Horácio de Mello Coleção de 

Estudos Sociais 

CONUS, Ester; 

ZENO, Lelio 

Proteção à Maternidade e 

à Infância na União 

Soviética e A Medicina na 

Rússia Soviética (No 

mesmo volume: Os 

Princípios da Medicina 

Soviética pelo Dr. Henry 

Sigerist; O 

Desenvolvimento da 

Biologia na União 

Soviética pelo Dr. L. A. 

Orbeli; Programa de 

Ensino da Faculdade 

Médico-Cirúrgica dos 

Institutos Médicos da 

URSS 

Cr$ 25,00 Osório César A Verdade Sobre a 

Rússia 

DAVIES, R. A.; 

STEIGER, A. J. 

Ásia Soviética Cr$ 25,00 David J. de Castro  

ENGELS, 

Friedrich 

A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do 

Estado (Apêndice: O 

Matriarcado por Paul 

Lafargue; O Código 

Soviético da Família) 

Cr$ 25,00 Abguar de Bastos Coleção  

de Estudos Sociais 

GOLD, Michael Judeus Sem Dinheiro Cr$ 25,00   

HINDUS, 

Maurice 

A Rússia Esmagará o 

Japão 

Cr$ 25,00 David J. de Castro  

HINDUS, 

Maurice 

Santa Rússia  Haydée 

Paraguassú e Dias 

da Costa 

 

LAPIDUS, I.; 

OSTROVITIANO

V, K. 

Princípios de Economia 

Política (dois volumes) 

 

Cr$ 25,00 Luís Monteiro Coleção  

de Estudos Sociais 

MIRSKY, D. S. Lenine: sua Vida e Obra Cr$ 25,00 Abguar Bastos Coleção  

de Estudos Sociais 



168 

 

NEMILOW, A.W. Tragédia Biológica da 

Mulher 

  Coleção de Cultura 

Sexual 

SEN, Sun Yat. Três Princípios do Povo Cr$ 25,00 H.G. Lee Coleção  

de Estudos Sociais 

SERGIO, 

Patriarca e outros 

A Verdade sobre a Religião 

na Rússia 

Cr$ 25,00 Gallia 

Solodovnikov 

A Verdade Sobre a 

Rússia 

TORRE, Lisandro 

de la 

A Questão Social e os 

Cristãos Sociais 

Cr$ 25,00 Osório de Borba Coleção  

de Estudos Sociais 

 

1945 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

BASTOS, Abguar Prestes (o Herói, o Mito e o 

Homem) 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

BEER, Max Carlos Marx: sua Vida e Sua 

Obra 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

BENES, Edward Democracia de Hoje e de 

Amanhã 

Cr$ 25,00   

ENGELS, Friedrich A Dialética da Natureza Cr$ 25,00   

ENGELS, Friedrich Anti-Duhring Cr$ 25,00 Abguar de 

Bastos 

Coleção de Estudos 

Sociais 

ENGELS F.; 

TALHAIMER A.; 

HARARI H.; 

SÉGAL L. 

Introdução ao Estudo do 

Marxismo 

Cr$ 25,00 Abguar de 

Bastos e 

José 

Zacarias de 

Carvalho 

Coleção de Estudos 

Sociais 

FREVILLE, Jean Trechos Escolhidos de Marx, 

Engels, Lenin e Stalin sobre 

Literatura e Arte 

 

Cr$ 25,00/ 

26,00 pelo 

reembolso 

postal 

Eneida Coleção de Estudos 

Sociais 

GREW, Joseph C. Missão em Tóquio Cr$ 30,00   

HINDUS, Maurice O Segredo da Resistência 

Russa 

Cr$ 25,00   

INSTITUTO 

M.E.L. de Moscou 

O Gênio da Revolução 

Proletária (Biografia de 

Lenine) 

Cr$ 25,00 David J. de 

Castro 

 

INSTITUTO 

M.E.L. de Moscou 

Stalin Cr$ 10,00  Edições Populares 

JOHNSON, 

Hewlett (Deão de 

Canterbury) 

O Cristianismo e a Nova 

Ordem Social na Rússia 

Cr$ 10,00 Eduardo de 

Lima 

Castro 

Edições Populares 

JOHNSON, 

Hewlett (Deão de 

Canterbury) 

O Poder Soviético  Cr$ 10,00 David J. de 

Castro 

Edições Populares 
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LENIN, V. I. A Questão Agrária Cr$ 25,00 C.F. de 

Freitas 

Casanovas 

Coleção de Estudos 

Sociais 

LENIN, V. I. Duas Táticas da Social-

Democracia na Revolução 

Operária (Edição Anotada) 

Cr$ 10,00 Luiz C. 

Afilhado 

Edições Populares 

LENIN V. I.; 

MARX K.; 

ENGELS F. 

Marx, Engels e Marxismo Cr$ 25,00 J. de Sá 

Carvalho 

Coleção de Estudos 

Sociais 

K. MARX; F. 

ENGELS 

Manifesto Comunista 

(Apêndice: Introdução 

Histórica de Riazanov) 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

MIRSKY, D.S. Lênin: sua Vida e sua Obra Cr$ 10,00  Edições Populares 

OSTROVSKI Como Se Temperou o Aço Cr$ 10,00  Edições Populares 

POKROVSKY, M. 

N. 

Causas Econômicas da 

Revolução Russa  

(Com o apêndice: ―Preço, 

Salário e Lucro‖ de Marx) 

Cr$ 25,00   

REED, John Os Dez Dias que Abalaram o 

Mundo 

Cr$ 10,00 Horácio de 

Melo 

Edições Populares 

ROSENTAL O Método Dialético Marxista Cr$ 10,00  Edições Populares 

STALIN, J. Sobre os Fundamentos do 

Leninismo 

Cr$ 10,00 C.F. de 

Freitas 

Casanovas 

Edições Populares 

STEVENS, 

Edmund 

Na Rússia Não Há Mistérios    

STRONG, Anna 

Louise 

A Rússia na Paz e na Guerra Cr$ 10,00 Luiz C. 

Afilhado 

Edições Populares 

WEBB, Beatriz e 

Sidney 

URSS: Uma Nova 

Civilização (cinco volumes) 

 

Cr$ 25,00 

cada 

volume 

Luís 

C. Afilhado 

e Edison G. 

Dias 

 

ZIEMER, Gregor Educando para a Morte Cr$ 10,00  Edições Populares 

 

1946 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

BASTOS, Abguar Prestes e a Revolução Social Cr$ 35,00  Coleção de Estudos 

Sociais 

DURET, J.  Trechos Escolhidos de Marx 

sobre Economia Política 

Cr$ 25,00/ 

26,00 pelo 

reembolso 

postal 

 Coleção de Estudos 

Sociais 

LENIN, V. I. Materialismo e Empiro-

Criticismo (dois volumes) 

Cr$ 35,00 

cada 

 Obras Completas 
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volume 

NIZAN, Paul Y. Trechos Escolhidos de Marx 

sobre Filosofia 

Cr$ 25,00/ 

26,00 pelo 

reembolso 

postal 

 Coleção de Estudos 

Sociais 

SÉGAL, Luis Noções Fundamentais de 

Economia Política 

Cr$ 25,00  Coleção de Estudos 

Sociais 

STRONG, Anna 

Louise 

Entre Dois Mundos 

(Memórias) 

Cr$ 25,00   

STRONG, Anna 

Louise 

Rio Selvagem (Romance de 

Construção Socialista) 

Cr$ 25,00   

WILLARD, Marcel A Defesa Acusa Cr$ 25,00   

 Stalin – Traços Biográficos Cr$ 10,00 Inácio 

Rangel 

Edições Populares 

 

1947 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

FLAMENT, Albert A Vida Amorosa de Lady 

Hamilton 

Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

GIRARDIN, Emile A Vida Amorosa de Napoleão Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

ILIN O Abecedário da Nova 

Rússia 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

INSTITUTO 

M.E.L. de Moscou 

Stalin Cr$ 10,00  Edições Populares 

LENIN, V. I. Que Fazer? (Edição 

Anotada) 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

MARX, K; 

ENGELS, F. 

Manifesto do Partido 

Comunista (Edição 

Comentada) 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

REBOUX, Paul A Vida Amorosa de Madame 

Du Barry 

Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 

RESENDE, 

Leonidas de 

Pequena História da 

Revolução Bolchevique 

Cr$ 10,00   

ROSNY-AINE, J. 

H. 

A Vida Amorosa de Balzac Cr$ 10,00  Os Grandes 

Amorosos da 

Humanidade 
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1948 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

LOBATO, Monteiro Zé Brasil    

 

Anunciados e não Editados 

Autor Título Preço Tradução Coleção 

HOOK, Sidney De Hegel a Marx Cr$ 25,00  Coleção de Estudos 

Sociais 

HOOK, Sidney Para Compreender Marx Cr$ 25,00  Coleção de Estudos 

Sociais 

LENIN, V. I. Extremismo, Doença Infantil 

do Comunismo 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

LENIN, V.I. Imperialismo, Última Etapa 

do Capitalismo 

Cr$ 10,00  Edições Populares 

LENIN, V.I. O Estado e a Revolução Cr$ 10,00  Edições Populares 

LENIN, V.I. Um Passo à Frente, Dois 

Atrás 

Cr$ 10,00  Edições Populares 
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