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A III Internacional:  que foi? 

Situação histórica  
Organização que congregou a grande maioria dos Partidos 
Comunistas nas décadas de 20 e 30 do Século XX, como, 
por exemplo, o antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro. 
Centralizada em Moscou, a partir da liderança do PC da 
URSS. 

 

Época: fundada em 1919 
 

Impulsionada pela Revolução Russa de 1917 
 

Fundada ainda no tempo de Lênin e Trotsky, será depois 
controlada por Stalin e extinta por este em 1943. 

 

Sua organização viveu os mesmos desafios e problemas da 
URSS 



As origens do programa - O marxismo 

A I e a II  Internacionais  
O debate na II Internacional: reforma ou revolução.  

 Kautsky e o reformismo.  

 Rosa de Luxemburgo, Lênin e a Revolução Social 
 

A I Guerra Mundial/ caráter imperialista. A luta pela repartilha 
do mundo 

 

A divisão perante a I Guerra Imperialista: as alternativas para 
a II Internacional.  

 Internacionalismo (I Internacional) ou nacionalismo.  
 

Aprovação dos créditos de guerra. A falência da II 
Internacional, segundo Lênin. A Conferência de Zimmerwald e 
as origens da III Internacional 



Bolcheviques, mencheviques e as polêmicas 

no Partido Social-Democrata Russo 

Bolcheviques – Lênin 
 

Mencheviques - Martov, Plekhanov 
 

A polêmica acerca do caráter da Revolução Russa: 
revolução burguesa democrática ou revolução socialista e 
ditadura do proletariado 

 

Centralismo democrático: a polêmica sobre a estrutura 
do partido. 



Estado, socialismo e ditadura do 

proletariado            (1-2) 

O Estado como órgão de dominação de classe 
 

A posição de Lênin e dos bolcheviques: destruição do 
Estado burguês e ditadura do proletariado 

 

Kautsky e a possibilidade de alcançar o socialismo sem 
destruição do Estado capitalista, por dentro da 
democracia capitalista 

 

Depois da revolução, o gradativo desaparecimento do 
Estado 



Estado, socialismo e ditadura do 

proletariado            (2-2) 

A posição anarquista: supressão imediata de qualquer 
forma de Estado 

 

Socialismo e Comunismo, etapas distintas 
 

As formas de controle sobre o novo Estado: a sociedade 
organizada, os soviets, revogabilidade, o exemplo da 
Comuna de Paris  



A Revolução Russa        

Seu impacto e importância para a história do Século XX: o 
mundo dividido em dois 

 

Revolução de 1905 
 

Revolução democrática de fevereiro de 1917 
 

Kerensky e o governo provisório. A I Guerra e a 
Revolução Russa 

 

Revolução de outubro de 1917: “Pão, Paz e Terra”  



A III Internacional (Komintern) e seus 

Congressos                  (1-2) 

I Congresso de Fundação em 1919. As críticas de Lênin 
aos limites da democracia capitalista e a ditadura do 
proletariado 

 

O II Congresso (1920) e as 21 condições de adesão para 
aceitação dos partidos 

 

O III (1921) e o IV (1922) Congressos, o refluxo da onda 
revolucionária na Europa, a crítica ao ultra-esquerdismo e 
a política da Frente Única 

 

O V  Congresso (1925), as esperanças na Revolução 
Alemã em 1924, sua derrota e o isolamento da Revolução 
Russa  



A III Internacional (Komintern) e seus 

Congressos                  (2-2) 

 

O VI Congresso (1928), a radicalização do Terceiro 
Período   

 

O VII Congresso (1935), a Grande Depressão, a 
ascensão do nazismo e a política de Frentes Populares 

 

A dissolução por Stalin em 1943 



A Guerra Civil, o comunismo de guerra  

e a NEP       

 

A Guerra Civil, Exército Branco e o Exército Vermelho  
 

O Comunismo de Guerra e a política de requisições 
 

A vitória na guerra civil, seu custo, o fracasso do 
comunismo de guerra. 

 

A NEP 
 

A supressão dos demais partidos e das frações no partido 
nesse período. O poder ultracentralizado no partido 



O debate sobre os caminhos da 

industrialização-modernização      

Fundação da URSS em 1922. Os avanços. 
Progresso/modernização em 50 anos igual ao que 
potências industriais capitalistas tiveram em séculos. 

 

A constatação do atraso da Rússia, o debate econômico e 
as alternativas para avançar. Preobrajensky 
(Industrialização acelerada) e Bukarin( ou lenta 
acumulação camponesa) 
 

Como construir a base industrial-material necessária ao 
socialismo? De onde viriam os recursos? Do campo. A 
idéia da acumulação primitiva socialista (Preobrajensky)  



A consolidação do Stalinismo     

A luta pela sucessão de Lênin. Stalin e Trotsky 
 

Stalin secretário geral do PCUS em 1922 
 

A burocratização do partido e do Estado. As críticas de 
Lênin a Stalin. A doença e a morte de Lênin em 1924   

 

Trotsky e a Oposição de Esquerda 
 

A vitória de Stalin à frente da burocracia, a perseguição a 
toda e qualquer oposição, o exílio de Trotsky em 1929 



A gênese e o padrão do sistema soviético. 

A década de 30                 (1-2) 

 

A coletivização forçada ( início em 1929), suas conseqüências 
e o método do terror contra os oponentes 

 

Os planos qüinqüenais, a mobilização compulsória da força de 
trabalho 

 

O avanço extraordinário da URSS e a comprovação das 
possibilidades do planejamento econômico 

 

A II Guerra Mundial. A URSS enfrenta e derrota a exército 
nazista. O papel na guerra  



A gênese e o padrão do sistema soviético. 

A década de 30            (2-2) 

 

O socialismo real: grandes conquistas econômicas, 
sociais e científicas, aliadas a ditadura política de um 
partido único sobre a sociedade e à perseguição e 
aniquilamento das oposições. Esse é o padrão e a 
concepção de poder dos partidos comunistas da época.  

 



O socialismo original marxista e as 

críticas ao sistema soviético       (1-2) 

O socialismo marxista. 6 pontos no texto 
 

Comparação. As identidades e diferenças do socialismo 
real com o socialismo marxista.  

A abolição da propriedade privada. 

O Estado hipertrofiado opressor. 

A supressão da democracia.  

A continuidade da divisão social do trabalho.  

Socialismo num só país  

 



O socialismo original marxista e as 

críticas ao sistema soviético       (2-2) 

 

Trotsky, a identificação e as críticas ao processo de 
burocratização.  

 

A tentativa de fundação de uma nova internacional como 
continuidade das anteriores: a IV Internacional. A 
dispersão.  

 

As correntes trotskystas no Brasil.  



Antônio Gramsci e a luta pela hegemonia 

na sociedade civil 

 

A dificuldade da ação dos socialistas na democracia 
capitalista: o controle ideológico da burguesia  

 

A sociedade civil organizada   
 

O poder popular e o novo Estado socialista não podem 
ser improvisados 

 

A luta pela hegemonia em todos os espaços 


