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LINHA DO TEMPO 

 
 

Módulo III 
O Socialismo no Mundo Contemporâneo 

 
Aula 4 

Experiências de Estados Socialistas 
 
 
 

A seguir estão apresentadas as cronologias da Revolução Russa, da Revolução Socialista na China e da 
Revolução Cubana 

 

 

História da Revolução Russa 

 

1903 - O POSDR se dividiu em dois grupos: um ligado a Lênin, que levou o nome de bolchevique (maioria, por 
terem maioria de votos no congresso do Partido) e outro ligado aos dirigentes Martóv e Plekhanov, que ficou 
conhecido como menchevique (minoria).  

1905 – Primeira onda da Revolução Russa, de caráter democrático, contra o absolutismo feudal czarista..  

1914 – Explode a Primeira Guerra Mundial, como conseqüência da fase e das disputas imperialistas entre as 
potências capitalistas.  

- Os partidos da II Internacional aprovam os créditos de guerra aos seus governos, 
negando as teses internacionalistas. Lênin e Rosa de Luxemburgo dizem que  II Internacional faliu após 
isso. 
- Ao final da guerra, a Alemanha, derrotada, terá que pagar os prejuízos de guerra, pelo Tratado de 
Versalhes. 

 1917 – Revolução Russa 
Fevereiro – Revolução democrático-burguesa espontânea. Assume o príncipe Lvov, que em          julho 
foi substituído por Kerensky 
Agosto - Tentativa derrotada de golpe de Kornilov. Bolcheviques se tornam maioria nos soviets.   
Outubro – Tomada do Palácio de Inverno. Revolução de caráter mais claramente socialista. Lema: “Pão, 
Paz e Terra”. Poucas mortes.  

1918, março - Irrompe a Guerra Civil, que se estendeu até 1921. Durante este período predominou o regime do 
Comunismo de Guerra, baseado nas requisições da produção camponesa e no racionamento.  

1919, março - Tratado de Brest- Litovsk, Rússia sai da guerra. Paz com a Alemanha. 
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1921 – Vitória do Exército Vermelho na Guerra Civil. Saldo: milhões de mortos na guerra ou pela fome e 
economia arrasada.   

- Constatação do fracasso do comunismo de guerra e início à Nova Política Econômica, a NEP.  
- Os demais partidos soviéticos foram banidos em 1921. 

1922 – Fundação da União Soviética – URSS 
- Final do ano. Afastamento de Lênin, por doença. Stalin assume  a Secretaria Geral do Partido 
Comunista Russo   

1924 – Morte de Lênin abre caminho para Stalin. Trotsky organiza a Oposição de Esquerda. Stalin já tinha sob 
controle o aparato do partido. 

1925 - Trotsky é destituído de seu cargo no Comissariado do Povo 

1926 - Zinoviev e Kamenev rompem com Stalin e junto com a Oposição de Esquerda compõem a Oposição 
Unida.   

1927 – Stalin derrota definitivamente e massacra qualquer oposição. 

1928/1929 – Começam as medidas da Coletivização Forçada da terra, pelo método do terror contra qualquer um 
que se opusesse. 

1929 – Trotsky foi exilado. 
- Início do Primeiro Plano Qüinqüenal (1929-1933) de industrialização acelerada. Na década de 30 foram 
desenvolvidos ouros três planos qüinqüenais que fizeram a URSS crescer mais rapidamente que 
qualquer país capitalista. 

1936 – Processos de Moscou –  
- Julgamentos forjados condenam a morte ou ao exílio em regiões inóspitas milhares de oposicionistas, 
acusados sempre de fazerem o jogo do inimigo pelo simples fato de discordar do regime de Stalin, que 
ao final, teria assassinado a grande maioria dos dirigentes do partido bolchevique que dirigiu a Revolução 
Russa, como Zinoviev, Kamenev, Bukharin e Trotsky.    

1940 – Início da Segunda Guerra Mundial.  
- Assassinato de Trotsky 

 

 

História da revolução socialista na China: 

 

1931 (maio): Proclamação do "governo independente" comunista de Cantão. (setembro). O Japão invade a 
Manchúria, uma das regiões mais ricas e desenvolvidas economicamente, situada ao Norte da China. 
(novembro): O PCC proclama a República Soviética da China em Kiangsi, controlando seis distritos. A China 
Soviética declara guerra ao Japão. 
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1934: Chiang Kai Shek organiza uma expedição de 500 mil homens apoiados por aviões militares contra as 
bases do PCC (a China Soviética). (outubro): o "Exército Vermelho" do PCC experimenta várias derrotas. A China 
Soviética é derrotada; os partidários do PCC devem retirar-se de Hunan e de Kiangsi:, começa a Longa Marcha, 
de mais de 100 mil homens. 

1935 (outubro): a Longa Marcha termina em Shensi. O PCC reorganiza seu Exército e executa na região 
algumas medidas que lhe valem o apoio camponês. O congresso do PCC escolhe Mao Tsetung como secretário-
geral; cai a influência da Internacional Comunista no PCC. Dos 100 mil que partiram, apenas 9 mil terminaram a 
Longa Marcha. 

1936 (dezembro): Chiang é detido quando suas tropas exigem lutar contra os japoneses e não contra os 
comunistas. Liberado por intervenção da URSS, negocia com o representante do PCC (Chou En-Iai) uma Frente 
Única contra o Japão. 

1941 (janeiro): um incidente com o 4° Exército (do PCC) acaba com a Frente Única. O PCC consolida suas 
bases regionais no Norte da China. O Japão entra em guerra com os Estados Unidos, a partir do ataque a Pearl 
Harbor, base naval norte-americana no Pacífico. 

1942: O PCC começa um movimento pela reforma agrária no Norte; as regiões controladas pelos "vermelhos" 
abarcam 100 milhões de pessoas. 

1945 (agosto): O Japão rende-se aos Aliados. Disputa entre o PCC e o KMT para ocupar os territórios 
abandonados pelos japoneses; os Aliados facilitam uma ponte aérea ao KMT (reconhecido como governo legal, 
inclusive pela URSS) para ocupar o Norte, que se encontra sob risco de passar para o controle total do PCC. 
Chiang reprime o movimento operário nas cidades retomadas ao Japão, notadamente uma greve geral em 
Xangai. (outubro): As negociações KMT-PCC são rompidas. 

1946: Missão Marshall, na tentativa de formar um "governo de união nacional", fracassa pela intransigência de 
Chiang. Porém, o PCC restitui a Manchúria ao KMT. Logo depois, guerra civil. (julho): Chiang dá início à sua 
ofensiva, contando com um grande exército (500 aviões, boa parte pilotados por americanos) . 

1947: (março): começa a Campanha do Noroeste (Mao), que irá até junho de 1949. 

1949: ( outubro): após a completa vitória militar do EPL contra o KMT, é proclamada a República Popular da 
China (RPC), com capital em Pequim. Os nacionalistas, sob Chiang Kaishek, retiram-se para Taiuan (Formosa). 
(dezembro): Mao visita a URSS até 4 de março de 1950, assinando, com Stalin, o Tratado de Amizade, Aliança e 
Ajuda. 

1951: (fevereiro-maio): Lei de castigo dos contra-revolucionários, campanha nacional contra a intervenção norte-
americana na Coréia. Na Manchúria, Kao Kang inicia o plano para aumentar da produção. (maio): as tropas 
chinesas anexam o Tibete. (dezembro): Movimento dos três anti (contra a corrupção, o desperdício e a 
burocratização). 

1952: (dezembro): Chou En-lai anuncia o Primeiro Plano Qüinqüenal. 

1954: (fevereiro): Expurgo de Kao Kang do PCC. O escritor Hu Feng desafia o PCC; tem eco entre outros 
escritores de Xangai. (abril): A RPC participa da Conferência de Genebra sobre a Coréia e a Indochina. Primeira 
entrada da RPC numa grande conferência internacional. (junho): Proclamação da Constituição da RPC. 
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1955: Mao contra-ataca Hu Feng e os escritores dissidentes. 

1956: (maio): Mao publica a declaração Que desabrochem cem flores. (setembro): O VIII Congresso do PCC 
confirma as Três Transformações Socialistas (expropriação da burguesia industrial, do comércio urbano, 
movimento cooperativista no campo, que dá início às Comunas Agrárias). 

 

História da Revolução Cubana: 

 

1868: Começa a guerra de independência de Cuba.   

1878: Pacto de Zanzón.   
 Termina a guerra de independência.   

1879: Começa a Guerra Chica, encabeçada por Calixto Garcia, um novo movimento independentista que termina 
naquele mesmo ano.   

1880: Abolição da escravidão em Cuba.   

1895: Manifesto de Montecristi.   
 José Martí desembarca em Cuba.   
 José Martí perde a vida em Dos Ríos.   

1898: Guerra Hispano-Americana.   

1899: Governo militar em Cuba.     

1900: Emenda Platt.   

1902: Proclamação da República.   
 Tomás Estrada Palma se torna o presidente.   

1903: Tratado de reciprocidade comercial com os Estados Unidos.   

1925: Gerardo Machado se torna presidente.   
 Fundação do Partido Comunista de Cuba.   

1929: Julio Antonio Mella é assassinado no México por ordens de Machado.   

1931: Insurreição contra Machado.   

1933: Nova insurreição contra Machado.   
 O presidente Machado sai do poder.   
 Carlos Manuel de Céspedes é nomeado presidente, mas muitos rejeitam essa medida.   
 Fulgencio Batista derruba o governo Céspedes e é designado um governo provisório de cinco membros, 

a pentarquia.   
 Batista se torna chefe do exército.   
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1935: Assassinato de Antonio Guiteras.   

1940: Nova Constituição.   
 O Partido Comunista volta a legalidade.   

1944: Eduardo Chibás organiza o Partido Ortodoxo.   

1951: Eduardo Chibás se suicida durante uma transmissão de rádio.   

1952: Batista dá um novo golpe de Estado para impedir as eleições.   

1953: Assalto ao Quartel Moncada.   
 Julgamento de Fidel Castro.   
 Discurso A história me absolverá.   

1955: Fidel Castro vai para o exílio no México.   

1956: Fidel organiza a expedição do Granma.   
 Desembarque em Cuba.   

1957: Combate de La Plata.   
 Assassinato de José Antonio Echeverría.   
 Assassinato de Frank País.   
 Combate de Guisa.   

1958: Sequestro do piloto argentino Juan Manuel Fangio.   
 Segunda Frente da zona norte do Oriente comandada por Raúl Castro.   
 Manifesto da Sierra Maestra.   
 Batalha de Jigüe.   
 Invasão do Ocidente.   
 Lei No. 3 da Reforma Agrária, na Sierra Maestra.   
 Che Guevara consegue a rendição do Quartel do Fomento, em Las Villas.   
 Camilo Cienfuegos consegue a rendição do Quartel de Yaguajay.   

Che Guevara ataca Santa Clara, descarrila o trem blindado, vence a batalha de Santa Clara e toma a 
cidade.   

1959: Triunfo da revolução cubana.   

1961: Proclamação do caráter socialista da revolução.   
 Invasão da Baía dos Porcos.   
 O governo revolucionário vence os invasores.   

1962: Crise dos Mísseis.   
 Bloqueio norte-americano.   
 Nacionalização de todas as empresas comerciais particulares.   


