
son com a d Karl Popper, o que, como veremos em seguida, é um 
absurdo. 

De fato . nem Thompson nem os historiadores que se baseiam nele 
esquecem que escrever história é extrapolar além dos simples fatos e 
que sem uma boa I cria não é possível fazer história. O que Thompson 
defende, porém. é que a base teórica sofra influência da empiria para 
ser adequada a sta . Sem isso, as abstrações são indeterminadas e 
sem sentido. Um modelo teórico é, assim, fundamental74

. Sendo assim, 
como compará-lo a Popper75 ? 

Conclusão 

Como visto no início desse artigo, os autores "estruturalistas" pro
põem, para resolver os dilemas entre "estruturalistas'' e "culturalistas", a 
adoção de uma "síntese" entre os dois posicionamentos (ver nota 27) . 
Como mostram. porém. diversos autores76 , os "estruturalistas" tem uma 
visão de "sín tese" que, na prática, anula o forte do pensamento de Thomp
son e volta a subordinar a cultura à economia, experiência à estrutura e 
o trabalho de historiador ao traba lho de filósofo. A "síntese'', nesses ter
mos, é impossível e podemos entender, assim. o porquê de Thompson 
ser acusado de "obsessivo anti-estrutu ra1lismo" ao rejeitar a "sintese"77 . 

Na realidade. essa "síntese" pode, em outros termos, ser localizada 
dentro do próprio trabalho de Thompson. É nossa esperança que essa 
incursão que fizemos ao pensamento de Thompson tenha demonstrado 
isso e que ela nos ajude na grande tarefa que temos a frente. ou seja, a 
de passar a pensar de uma maneira nem "estrutura l" e nem "cultural", 
mas pura e simpl smente histórica. Atingir isso seria um belo tributo à 
memória do grande pensador inglês . 

74 Ver Thompson, Edwar " A Miséria da Teoria" , cilada Por a um s1çêo emelhanle de Hobsbawn, vide Stlu 
"A Outra História - Algumas Reflexões" In Krt<ntz, . ( rg ). A Owa I tls!Orja, Rio d Jan iro. 2.aMr, 1990 

75 Poppe• ~ui fal r ( ~iN The Poverty ot cmplrlclsm, New York. Harp r & RHw. 1964) o seguulle racioclnio N o 
há leis hislóncas. hlslóna delinlndo o futuro e nao pode haver, tlQ!lilniQ. teor i da hi stória. Conclusêo erronea 
e mu1to drstante de Thompson 

76 V W1lliam . Ga~1n . " fn d lence of History" 1n Hlstory Workshoo, 7 11 6- 124. 1979 Palmer. Brlan. citado. 
77 Vi Mclenn n. G org llad 
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RESUMO Este trabalho aborda um debate central na bibliogralia da so
ciologia macro-histórica comparada: a uti lização d t ori s g r is ( xer
cicio dedutivo) na investigação comparada, em contraposição uma 
postura que defende o recurso ao método indutivo, supostamen te mais 
adequado para as particularidades históricas de c d c o . Def nde
se aqui o método dedutivo. no entendimento de que a aborda e~ de 
fenômenos empíricos tem que estar amparada em algum m c n1smo 
lógico previamente elaborado, orientador do processo ;xpl ica tivo .dos 
fenômenos. Este trabalho é uma versão de um dos cap1tulos d m1nha 
tese de mestrado em Ciência Política (IUP RJ), int itulado armas de in
termediação política em estrutura burocrática em processo de centrali
zação administrativa: um estudo da França nos séculos XVI a VIII. 

ABSTRACT This work analyses a central debate on the ib liogr phy of 
the macro-historical-comparative soc1ology: the ut1tizat1on o f eneral 
theory (deductive analyses) in lhe comparativa invesligatio~. in o posite 
of the inductive method, supposedly more effective lm parllc ulars lhlsto
rical cases . This work defends the utilization oi eductiv m th d , 
cause the investigation of the empirical phenomenon ne essiti s the p e
sence of logical explanation elaborated a priori. This work is a v rsion of 
one chapter of my thesis of master in Politica l Scien e (IUP RJ) , nt1 I d 
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Formas d intermediação po!flica em estrutura burocrática em processo 
de c ntraliz -o adminislraliva: um estudo da França nos séculos X VI a 
XVIII. 

Nas úllirna décadas ' difundiram-se acentuad amente investigações 
histori stas que des1acaram a u1iHzação de metodo log ias comparadas, 
'no intuito de alcançarem uma descriçáo mais fidedi gna da re lidade 
1'1 istónca. Secundariamente, essas inicia tivas objelívnram discutir criti -

amente o papel desem enh do por teorias general izantes dentro da 
explicação históri ca. e p cialmenle no que concerne à viabilização da 
r onstruç o da realidade o servada. Assim, o recurso comparati vo 
possibil itaria, quer pela semelhança, quer pela distinção. a apreensão 
mais p rte ita de cada caso observado, desde que a preocupação prin
ci pal a mover a invesl igaç o fosse exatamente a sua reconstrução ana
lítica. Depre nde-s . dessa linh de argumentação o esforço dirigido para 
a m lhor apreensão possível do objeto investigado, e não para o aper
feiçoamento lóg ico de alg uma teoria aplicada. 

Sem sombra e dl)vi da, encontra-se na obra de Max Weber as pri 
meiras r fi e oes mais sistemattzadas que foram de algum modo relaci
on das com as pr ocupações dma delin adas. Seja em artigos de 
na tureza episternológ.ica. s ja nos estudos históricos eleLuados no uni
verso conceitual da sociologia compr. ensiva, percebe-s uma c lara pre
ocupação do autor rn d t rminar os limites fixados pela realidade sen-
lvel aos mod los nomotéticos util izados especificamente no conheci 

m nto ci ntífico.? Por cons guinte , a formulação weberiana do tipo ideal 
ocupa uma posição de destaque nas suas investigações históricas. 

Sinietlcament , o tipo idea l pode ser entendido como um recurso 
cognit ivo logicamente constiluído a fim de possibilitar uma compreen
ão inteligível do campo sensitivo da realidade empírica. Porém, mesmo 

a compre ns o alcançada r vela-se parc ial na sua significação, jâ que 

I uSO<i emP.tr->dnlo. • s rna r 111St01it:Rs r.omparadas v 11 d volv nd -sepnr.crpalm nl apartrr da d nda 
cl s rtld • ornt111t.IO as "" lfJ I vm;<t ll IIJITI nt •rig idus n st s nttdo por W B R, ·SWcam-se prrnclpal
m nl : B Nt:liX. R Klngs or Peoplc l.os An I s. Unrv rs•tY oi California Press, 1978; BENDI.><. R Estado 
nacional y dudadanla;e do esmo. o ;)r lrgo "Tradltion and modernlty reconsldered". In : omparative Sto ,. 
as •n ' .ir'(V tmd HtSIO/)' vot IX, I, · 19 7, MOORF JR , B rrrnÇJ lon. As origens sociais da ditadura e da 
d mo rllc il , ' "" t11P.IIIU11l •. t m-se a oo•o óc KOCP . Th Li o atados e revoiuçõçs socia is . Lisboa. Edito· 
rio I Pr se•• a, 19R5, SI< O POL . 'T'hécl< & SOMERS. Marga•elli ''Tho uses of comparotlve hlstory In macroso
clal ingtJiry" In: Gompar;wve Siudres In Saci ,/y .~nçi Híslory. 22 (2) , Aprll. 1980, pp 175·183: MANN , Mlchael 
TIJt :;nu~ s oi so<:/.91 Jow>r . 2 v I~ . C~mtlrl '1 , Cambrldg U11rversity Press. 1986: T ILLY. C. ' 'Reflec1ions on 
111 Hlstory oi' European Stnl Maklng" , •n· 1 II. LY. lho formotlon of national statns In W'estem Europe 
O st. "IH~ a o••ltll u • I• lli •ca be111 • • ' " I d KISEI'l , ed ar o HECHTER. Mlchael "The role oi genersl 
theory In compalaUve·hislorical sociology" Ir 1: Amencan Joumal oi Socioiogy, vol 97. n 1, July 1991 

? As 11r11 •t:•P· tts •nv S:l •gnç s d W BER so r e ~·a dl• \ISSêo sao: A ótica protestante e o espírito do capita
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a elaboração do tipo ideal dirige-se de acordo com os problem s levan
tados pelo p squisador enquanto premissas d trabalho. posl riormen
te testadas m diante o confronto com o obje1o si nificat1vamente p s
quisado. Segundo as próprias palavras de Weber: 

'A spiramos ao conhecimento de um fen ômeno histórico. i to é, sig
nificativo na sua espec if icidade. E o que aqui existe de decisivo é 
o fato de só adquirir sentido lógico a idéia de um conhecimento 
dos fenômenos individuais mediante a premissa de qu apenas 
uma parte finita da infinita diversidade de fenômenos sígnificati
va. ''3 

O reco r1 e da realidade é efetuado de acordo com uma questão de 
valor presente nas formulações do pesquisador, suficiente par dar uma 
unidade objetiva à investigação pretendida . Entretanto, e Weber é c laro 
neste asp cto, o tipo ideal ]amais deverá ser formulado no intui to d 
substitu ir a realidade emplrica, justamente pela sua pa rcialid de signifi
cativa e logicamente constitutiva. A função do tipo ideal reside na inten
ção cogn it1iva do cientisla, isto é, na expl icitação pelo ag nte do conhe
cimento da questão por ele suscitada e que serviu de eixo teóri co para a 
reconstrução parcial da realidade empfrica. 4 

Nesse aspecto, Weber mostra-se sensível à argumentação do histo
ricísmo alemão m evidência no período d vida do uto1, parti ui ar
mente no tocante à preocupação dessa escola c m a qu slão da deter
minação cultural dos fenômenos sociais. Entretanto, como fo i exausliva
mente d monstrado por José Guilherme Merquior, Weber s osiciona 
crit icamente diante das tendências cu lturalistas que se d senvofveram 
neste período, basicamente preocupadas em resgatar a especific idadG 
dos fenômenos cu lturais e o seu papel determinista par a compreen
são da r alid de social. Diferentemente, Weber orientou as sua pr o-
cupações para a explicação socioló ica dos ten6menos culturai nfati 
zando a necessidade da utilização de anál ise_, Jausa1s, invertendo a 
proposição c ultura lista do historicismo, que pretendi x licar a r"' lida
de histórica a partir da determinação de valores culturais esp c íl icos à 
mesmas 

A importânc ia de uma discussão sumária a respei1o e aspectos 
fundamenta is do pensamento de Weber depre nd -se do polêmico uso 
que de1erminados c ien istas sociais, identificados com o qu s conven-

S WEBER, M:1 " A 'objetividade' do conh.,clmento nas Ciências Sociais ", f'P. !l':l-"4 
4 Pam um m ·110r acompant·•amento de sa d•s ussao v f: WE:cB - R, Mr•x A ética wotestante e o espírito do 

eapltallsmo 
5 MEFIQUI , Jo~ G l tr1 rm Fl ss •nu Webet Rr J011 •f • G n I J~ I <l. l' 'li) Ali I 1 n .loJI o C:llJ>Iiul l:l 

"Histerismo e sociologia" , pp 1!>3-223 
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cionou chamar de metodolog ia lltstórica comparada, fizeram ..... ob1·"' •de 
Weber, universalm nt reconhecida pelo recurso obsessivo -' 'iga
ção comparada de real idades sóc io-culturais especific as . A polêmica, 
cabe ressalt r, r fere-se ao falo de que autores como R. Bendix e T. 
Skocpol . por exemplo, ao ete uar m suM investigações comparativas, 
terminaram por desta ar a irredutibi lidade de qualquer real idade empiri
ca a ualquer forma de teoria gera l ap licada à pesquisa, referindo-se à 
obra weberi ana como um exemplo dessa linha metodológica . A pesqui
sa comparada de realidades distint s revelaria os limites explanatóri os 
de qualquer teoria que se pretenda aplicar universalmente, como foi bem 
des acado por E Kiser e M. Hechter: 

'Por causa da contingênc ia histórica e do contexto de dependên
cia. o melhor que podemos fazer - afirmam estes autores (R. Ben
dix. T Skocpol, entre outros) - é desenvolver explicaçoes que 
estão limitadas a unidades particulares definidas espaço-tempo
ralmente. " 6 

Entretanto, a leitura atenta de Economia y sociedad de Weber, em 
articular a primeira parte da obra, deveria ser sufic iente para demons

trar a preocup ção do autor em resgatar o papel ordenador que uma 
bem fundada teoria soc iológica pode empreender para a compreensão 
da realid de histórica . Sem uma prévia formu lação teór ica logicamente 
onstituída. torna-se impossibi litada qualquer investigação cientifica, pois 

assim se p rderia na multiplicidade de informações sensitivas (despos
suídas d qu lqu r sentido inerentemente lógico). Mas não bastaria for
mular um tipo ideal e util izá-lo como um instrumento de pesquisa para 
finalm nte compre nd r a realidade social. O confronto de um modelo 
id ai com a rea lidade objetiva deverá suscitar em um aperfeiçoamento 
t órico do mod lo, o qual pode ser alcançado pe lo recurso à metodolo
gia comparativa . Afinal. não foi somen e m busca da especificidade 
cultural da ev lução conómica no ocidente europeu qu Weber conce
beu um e~tudo sis l mático das civilizações ch inesa. islâmica e hindu, 
como tamb m procurou testar todas as possibi lidades analíticas conti 
das na formu laç o das consequênc ias éticas advindas de práticas as
céticas ligadas à conduta relig iosa, sobre o comportamento econômico 
dos i1 .nt ocl is. 

Con equ nl mente, Weber não teri rejei ado a importância da utili -

6 KISER. & HECHTER. M "The role of general thaory In compara!lve-hlstorical soclology" , p. 2 O re~ to 110 
or rgonn t n~HI ~~~~"" 13• ' '-'< luso ot ru lo, cal contlg ncy mrrl (:OrJIIl 1 dependency. lhe best wa can do. 111 se& 
wnte rs Argo(J (R 6fiil o 1i~ 7 Silocpol enr1 e ou/tos)· i de velop explana/i ns 1/Ja/ 01e llmiled 10 particular spali· 
Oli1111J)Ot:JIIV d lilli'O 1111!1:~ ( } 
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zação de modelos teóricos dedutivos para a compreeflsão de realida
des distintas. afastando-se portanto da linha de investigação comparat i
va realizada recentemente na sociologia histórica comparada, como s 
investigações de Reinhard Bendix e Theda Skocpol, autores que sedes
tacaram pelo peso qualitativo de suas pesquisas e que merecerão aqui 
um estudo sumário enquanto representantes da tendênc ia historicista 
nas ciências sociais. 

Bendix se notorizou como um dos maiores divulgadores do pens -
menta weberiano em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. 
Ao mesmo tempo, esse autor empreendeu um estudo Impressionante de 
diferentes realidades históricas, sempre mediante o recu rso de. método 
comparativo _7 O objetivo principal das análises de Bendix orientou-se . 
como foi bem apontado por Theda Skocpol e Margareth Somers, para o 
levantamento das características únicas de cada caso particular, resga
tando assim a sua "integrid ade histórica"8 , como fica caracterizado após 
a leitura de Kings or Peopfe. onde o autor examina o processo de trans
formações insti tuc ionais referentes à passagem do princfpio da autori
dade real para o princípio da autoridade baseada no mandato popular, 
ocorrido no Japão, Rússia, Alemanha, Ingla terra, França, com ref rêr c i
as aos casos chinês e árabe. Evidentemente, a comparação de cada 
caso foi efetuada justamente para destacar as particu laridades individu
ais, tornadas visiveis pela questão fundamenta l levantada pelo autor e 
que já foi indicada. 

Depreende-se. portanto, da obra de Bendix, uma f'orte tendência 
para o emprego de uma lógica indutivista, desde que a util ização de 
algum modelo teórico - especificamente o tipo ideal - fez-se no intu i1o 
de resgatar a especificidade do fenômeno observado, a partir de algu
ma preocupação subjetiva do pesquisador. Tendo · m vista as conside
rações preliminares a respei to do caráter teórico do ti:po idea l. fi ca reve
lada a apreensão parcial , por Bendix, do valor cog ni tivo do mesmo. Ao 
autor int ressaria fundamentalmente a ulil idade analltica do modelo, 
não o seu aperfeiçoamento teórico, dado que nenhuma teoria poderia 
apre nder a total idade dos tenómenos observados. 

Percebe-se em Bendix, como bem demonstraram Kiser e Hecht r, 
uma forrte aproximação com o historicismo, a1-ravés do postu lado da es
pec ificidade das ciências hi stórica e socia l, em re lação com as c i ncias 
naturais. Consequenteme:nte, as ciências histórica e social inviab il izari
am o recurso à utilização de teo rias gerais em razão da impossib il idad 
de se destacar da realidade objetiva a dimensão subjetiva do proprio 

7 ntroe o~ 0111\100 flUI! se destacam de Bendi ~. enconlm se· Klogs o r Peopla; Work and 11utlrlorlty In lnd.ustry 
e Estndo nacional y cludadanla 

8 SKOCPOL & SOM RS "The uses oi comparatlve hlstory In macrosoclal lnquiry" , p.178 
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invest igador. Logo, a cada novo utor presente nessa d imensão seria 
lorçoso de se admitir uma nov formulaçao, com um novo significado. 
Desse modo aberia às ciências sociais a investigação detalhada de 
cad caso especlfi o. com abertura metodológica sufiiciente para capi-
1 r os fatos únicos afi presentes .a . 

Por é~, uma questão fica em aberto neste momento. A partir de quais 
formu laçoes que se es tru tura a explicação compreens iva da rea lidade 
p~sq u isada? Por quars razões que se escolheu uma determmada pre
~ ~ s~a de trabalho? Como. e por que foram feitas relações ent re fatos 
d1stmtos - por exemplo. a relação en tre mandato popular e crescimento 
do aparato publico-adminis1 rativo, encontrada em Estado nacional y ciu
dadanfa, de Bendix? Não se insinua aí uma teoria general izável nos seus 
objetivos, e capacitada para a c.ompreensão geral de um fenômeno so
c ial encontrado em realldades distintas? Afinal, a importância da uti liza
~ão d um m~delo teórico que procure abarcar. no seu: universo explica
f iVO, uma realidade objetivamente definida, pode ser encontrada na ex
pl icitação, pelo autor, dos pressupostos de anális e pelo encadeamen
to lógico-ca·usal conceb ido e que antecede à investigação empírica. Isto 
porque é impossfvel de se compreender um objeto rico em relações in
t~rnas. sem que se lenha antecipado algum mecanismo explicativo da 
d1nâm1ca mterna do mesmo. E se o esforço de análise se vol ta para a 
c~mpreensão de unidades d~versas , mais necessário se faz a concep
çao prévia de algum modelo Idealmente conceb ido. 

As mesmas indagações podem ser dirig idas para a principal obra 
d Theda Skocpol, Estados e revoluções sociais. Nesta obra, a autora 
empreende uma exaustiva investigação histórica comparada centrada 
na determinação dos processos revolucionários que trans formaram o 
quadro da relações sociais, polrt icas e econômicas. Conclusivamente. 
a autora reconhece que apenas as sociedades francesa, russa e chine
sa passaram por esse tipo de transformação, em razão do modo parti
cular como essas sociedades de "Antigo Regime'' se estruturavam. O 
pot ncial d ins1abilídade insti tucion I do Antigo Regime é ressaltado 
por Skocpol, j que, de acordo com as suas próprias pa lavras: 

"As revoluções sociais são transformações rápidas e radicais das 
struturas de classe e de Estado de uma sociedade: e são acom

panhad se em parte levadas a c .bo por revoltas das classes infe
riores. As revoluções sociais dislinguem-se de outras espécies de 
conflitos e de processos transformadores, sobreludo devido à com-

inação de dois aspectos coincidentes: a coincidência da mudan-

!I Kl En. L, & H ·CHTER, M "TI1e rok. oi genera l theory In comparatfve-hislorícal socloiogy", p 
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ça es tr~tura l da sociedade c~m a s~blevação de class_e; e a .co~~; 
cidênc1a entre a transformaçao po/flJca e a transformaçao soc1al. 

A escolha desses casos teria se dado de acordo com o "método de 
conformidade'' , ou seja, a reunião de casos diversos que apresentam 
um fenOmeno comum que ·deve ser explicado, e que portanto indica a 
existência de "falares causais hipotéticos" em comum a cada caso. 11 A 
utili zação de uma metodologia comparativa preocupada em resgatar 
análises causa is apresenta-se , portanto. nas formulações de Skocpot, 
mas o sentido do resgate é feito de forma inversa à que se rea liza em 
uma lógica dedutivista. Na dedução. um determinado mecanismo .de 
causal idade entre os fal os a ser·em observados antecede à pesqu1sa 
propriamente dita, em razão do postulado da necess idad~ de s~ se po
der alcançar uma nitidez analítica mediante uma formulaçao teórtca pré
via. Mas na metodologia efetuada por Skocpol, apenas após a recons
trução anallt ica dos casos previamente se lecionados é que se formula 
um modelo de análise causal general izável . Evidentemente, a autora se 
aproxima da lóg ica indutivista, supostamente entendida como o melhor 
método de compreens- o de rea lidades sociais div rsas . 

Assim, voltando-se para a definição de revolução ocial da autora, 
em momento algum é apresentado previamente um mecanismo de cau
salidade que relaciona as transformações estru tu rais da soc iedade com 
as transformaç es ocorridas na d imensão polltica. Em vez disso, Sko
cpol prefere ind icar uma "coincidência" como o provável fator que r~ l ~ 
ciona os dois falo apontados, cada um evidentemente com uma dma
mica específica. Na medida em que dois fatores são apresentados como 
os elementos determinantes de uma definição, e na medida em que esta 
definição só aparece quando se dá uma coincidênciaternporal dos mes
mos. torna-se probl mática a utilização dessa del in1ça? sem que haJa 
uma prévia exp lici tação da dinâmica interativa dos do1s fatores. Esse 
exercício se mostra eficaz quando se anali sa fatos já acontecidos, mas 
provavelmente apresentará prob lemas quando se pretender acompa-
nhar processos em andamento. . 

Conclusiv mente, a análise dos autores citados, r pre ent t1vos d 
tendências de investigação comparativa de real idades históricas diver
sas. aponta para um 1 que importante de considerações teóri cas. Em 
primeiro lugar, destaca- e importância fundamental de um m~delo te
órico generalizante para a explic itação dos. aspectos bás 1 co~ onent~do
res do ex rcício analflico. principalmente quando se mves!lga reah·da-

1õ S CPOL, 111 da- Estad.ose revoluções sociais p 16 .. 
11 SKOCPOL & SOMERS "The uso& ot comporntlve hlstory In mocrosoclal lnqulry . n 183 
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des históricas distintas. O resgate dos aspectos particulares de cada 
caso só pod ser efetuado través de uma investigação globa lizante 
capaz de d terminar as especifidades do caso re lacionar, de modo 
explicativo, os elementos causadores dessa especificidade. Em segun
do, o potenc ial analítico que se apresenta a uma investígação compara
tiva permite o aperfeiçoamento teórico do mode lo, como é óbvio de se 
concluir. Portanto, em ve de se desconsiderar o modelo prévio da aná
lise quando comparado com as realidades investigadas, o mais ade
quado é a investigação teórica dos aspectos mais incorretos revelados 
pela investigação contra o modelo construido. O retorno da investigação 
sobre o modelo de análise deve ser um dos principais exercícios de 
reflexão teórica do processo de explicação de um quadro social, nota
damente nas imperfeições reveladas. 
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Fordismo, pós-fordismo e 
perestroika soviética 

ÂNGELO DE OLIVEIRA SEGRILLO 
Dou/ofiJrrdo em H1stórla Umveroldade Federal Fluminense 

RESUMO O autor propõe, neste artigo, qu o desencadea~n nt~· da 
Perestroika em 1985 seja visto, não como um mem processo 1ntras1stê
mico do regime soviético sim dentro de um contexto mais global da 
Revolução Científico-T cni a (RCT). A RCT (cha~ada por alg~ns .. de "Ter
ceira Revolução Industrial " ou "Terceira Revoluçao Tecnológica ) trazia, 
em seu bojo, novos desafios de ad ptação. tanto para o camp~ capita
lista, quanto para os países do SOREX (socialismo realme.r\le ex1s~ente ) . 
Nos palses capitalistas, isto representava, entre outr~s co1sas, a d1sp~ta 
entre novas formas de organizaç - o do trabalho (ford1smo vs. pós-tordls
mo) e, no leste europeu, colocava-s premente a necessidade de refor
mas no sistema que já dava sinais de estagnação, tanto a nível macro 
quanto microeconômico. 

Introdução 

o autor deste ar tigo, através de bolsa doutr do-sandufche, passará 
um ano no ext rior (EUA e Rússia) realizando pesquisa sobre as causas 
da Perestroika soviética, isto é. os f tor s que I varam a cúpula do PCUS 
a deslanchar reformas radi cais no sistema econômico e polftico da URSS 
a partir de 1 85. Pretendemos analisar st s acontecimentos, não como 
um fenômeno merament inl rno do sistema, mas sim como P rt de 
processos globais maiores que estavam afet ndo, não ap nas a Uniao 
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