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O socialismo não se impôs politicamente só 
através de revoluções, mas atuou e, à vezes, 

conduziu processos políticos em muitos países do 
mundo, com maior ou menor força. Nessa aula 

serão analisadas as experiências significativas das 
duas correntes mais expressivas: atuação dos 

partidos socialistas e de partidos sociais-
democratas do século XX  



A Internacional Socialista (IS)  

Criação do Partido Social-Democrata da Alemanha 

(1875), que unia as diversas correntes do movimento 

operário alemão  
 

Nos anos seguintes surgem partidos socialistas, na 

França, Áustria, Espanha, Itália, EUA, Inglaterra e Rússia 
 

Fundada em 1889, a IS (ou II Internacional) sucedeu à 

Associação Internacional dos Trabalhadores, dissolvida 

em 1872, após a derrota da Comuna de Paris   
 

 



A Internacional Socialista (IS)  

Inglaterra: o movimento operário estava mais ligado aos 

sindicatos, os socialistas agruparam-se numa 

organização denominada "Sociedade Fabiana", que 

discordava de Marx em relação a natureza e ao papel do 

Estado  
 

Diferentes grupos compunham a IS: centristas, 

revisionistas e esquerdistas 

 



O rompimento com os anarquistas  

Na década de 1890 a Internacional decidiu a exclusão 
dos anarquistas, dadas as divergências ideológicas em 
relação à ação política, pois para eles a Internacional não 
deveria participar de eleições, nem participar em qualquer 
cargo dos aparelhos estatais.  
 

1893: foi aprovada uma resolução que praticamente 
excluiu da Internacional as organizações que não fossem 
partidárias da ação política visando à conquista do poder 
político pelo proletariado  
 

O marxismo consolida-se como principal força 

política no interior do movimento operário europeu  



Os tipos de socialismo europeu  

1) O Partido Social-democrata Alemão serve de modelo para 

os Países Baixos, Finlândia, Países Escandinavos, Áustria e 

tem modelo organizador bastante dinâmico; também se 

impõe pela disciplina e pelo progresso eleitoral  

 

2) O socialismo francês era composto de linhas 

diversificadas. Suas origens vêm das correntes 

revolucionárias do século XIX, das correntes utópicas 

gaulesas, de uma superficial herança marxista, todas elas 

conflitantes entre si  



Os tipos de socialismo europeu  

3) O socialismo inglês está cronologicamente ligado a 

movimentos amplos e a uma tradição de luta operária; o 

marxismo é defendido por algumas correntes, mas encontra 

a oposição dos fabianos  

 

4) Na Rússia, país onde é diminuta a classe operária, em que 

a classe camponesa é maioria, o operariado está ligado ao 

populismo e, depois, ao marxismo. Esses movimentos não 

impedem que surjam teorias que defendam a idéia de que 

na Rússia o movimento revolucionário será de origem 

camponesa  



A III Internacional  

1914: início da Primeira Guerra Mundial, os 
principais partidos filiados à II Internacional apoiaram 
seus respectivos governos e, em nome do 
nacionalismo, apoiaram a ofensiva bélica de cada 
país, provocando o colapso da IS  
 

Lênin taxou os social-democratas de “reformistas” e 
“revisionistas”, anunciou a “falência da Internacional” 
e conclamou os revolucionários a se reunirem numa 
nova Internacional, a Internacional Comunista, ou 
III Internacional (fundada em 1919) 



Mobilizações revolucionárias pós 

década de 30  

Década de 1930: depois da vitória do fascismo na Itália 
(1923) e do nazismo na Alemanha (1933), as mobilizações 
revolucionárias dos trabalhadores se concentraram no Sul 
da Europa  
 

Após a II Guerra Mundial: a luta do proletariado e dos 
movimentos políticos que o representavam passava a ser a 
luta contra o nazi-fascismo. Desaparecem as 
preocupações teóricas mais elaboradas e os intelectuais se 
colocam a serviço dessa luta. Mais uma vez a força das 
armas substitui a força das idéias  



Mobilizações revolucionárias pós 

década de 30  

Os Partidos Socialistas ou Trabalhistas continuaram a 

atuar durante a II Guerra, abertamente ou na 

clandestinidade (casos da Alemanha, Itália, dos países 

fascistas ou ocupados pelas tropas do Eixo) 
 

Os comunistas, por sua vez, saem da guerra unificados e 

consolidados em torno do centro hegemônico soviético, e se 

transformam em meros apêndices da política estatal e 

nacional da União Soviética, perdendo até mesmo a pouca 

originalidade que haviam tido nos anos de entre-guerras.  



Mobilizações revolucionárias pós 

década de 30  

Década de 1960: o papel central na Europa foi assumido 

pela Alemanha, e o governo da social-democracia (SPD) 

alemã tornou-se modelo mundial do Welfare State 

(Estado de bem-estar).  
 

Em meio a este cenário, deu-se a refundação, em 

1951, da atual Internacional Socialista (com sede em 

Londres) 



A Atual Internacional Socialista  

No Brasil o Partido Democrático Trabalhista é o 

único filiado  

A Internacional Socialista agrupa hoje 161 

partidos e organizações políticas de todos os 

continentes  


