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Texto base da disciplina de história: Revolução Russa 
  

ATIVIDADES 
 
1 – Continuação do texto base. Leia e continue copiando.  
 
 Mesmo com a oposição sob controle, o autoritarismo do Partido Comunista, o único 
permitido na união Soviético, se agigantou. É como se estivesse ocorrido uma fusão entre o 
partido e o Estado. O poder do Estado, com milhões de funcionários, muitos dos quais nomeados, 
acentuou-se mais ainda, em 1922, com a ascensão de Josef Stalin ao cargo de secretário-geral 
do Partido, o mais alto porto na hierarquia do poder na União Soviética. 
 Secretário-Geral do partido Comunista, Stalin aproveitou-se do cargo para eliminar seus 
opositores e nomear para os postos mais importantes homens de sua confiança. Além disso, 
usou a máquina do estado para promover o culto à sua personalidade, passando a ser chamado 
por comunistas do mundo inteiro de “grande irmão”, “pai do povo” etc.  
 
- A disputa entre Stalin e Trotsky 
 
 Com a morte de Lenin em 1924, acirraram-se as disputas pelo poder, particularmente entre 
Stalin, secretário-geral do Partido Comunista desde abril de 1922, e Trotsky, Comissário de 
Defesa.  
 Trotsky destacou-se como comandante da Exército vermelho. Depois da vitória na Guerra 
contra os russos brancos, passou a ser visto como um símbolo da resistência russa e o mais 
provável sucessor de Lenin. Segundo Trotsky, a única forma de impedir que as potências 
capitalistas destruíssem a União Soviética era estender a revolução socialista a outros países, ou 
seja, internacionalizar a revolução. O ideal trotskista era, portanto, o de uma revolução 
permanente.       
 Já Stalin pensava de outra maneira. Seu lema era: “O socialismo num único país”. Ou seja, 
julgava que, primeiramente, era necessário consolidar o socialismo na União Soviética para 
depois ajudar a fazer a revolução socialista em outros países. Por meio de manobras políticas 
Stalin expulsou Trotsky do Partido em 1927 e, pouco depois, do país. Posteriormente, Stalin 
mandou matar Trotsky, que, na ocasião, estava exilado no México.  
 
- A ditadura stalinista 
 
 Vitorioso na disputa contra Trotsky, Stalin estabeleceu uma disputa pessoal na União 
Soviética de 1929 até sua morte, em 1953. A sangrenta ditadura imposta por ele, conhecida como 
stalinismo, teve as seguintes características: sistema de partido único: não se admitia nenhum 
tipo de oposição, e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão fosse mandado para 
os campos de trabalhos forçados na Sibéria; opressão ás nacionalidades: o governo stalinista 
obrigou os povos não russos, como por exemplo, os ucranianos, a falarem o russo e a viverem de 
acordo com as regras ditadas pelo governo soviético; burocratização do Estado: uma camada 
de funcionários do governo stalinista, que gozava de privilégios, acabou formando uma poderosa 
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elite política; proibição da liberdade de imprensa e de pensamento: milhares de artistas, 
escritores, intelectuais e cientistas foram perseguidos, presos ou mortos; julgamentos forjados: 
os adversários eram obrigados a confessar, sob tortura que eram “traidores da pátri” e 
condenados à morte. Muitos fundadores do Partido Comunista foram submetidos a esses 
julgamentos forjados.      


