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ALEMANHA: “despertou” o sentimento socialista em nome da pátria

PARTIDO COMUNISTA NA ALEMANHA: Na prática eles se comportavam como 
imperialistas (liberalistas).

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL: Os comunistas eram a favor da guerra capitalista
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COMUNISTA SOCIAL DEMOCRATA



DEFENSORA DA SOCIALDEMOCRACIA

• É uma ideologia política que apoia intervenções 
econômicas e sociais do Estado para promover justiça 
social dentro de um sistema capitalista, e uma política 
envolvendo Estado de bem-estar 
social, sindicatos e regulação econômica, assim 
promovendo uma distribuição de renda mais igualitária 
e um compromisso para com a democracia 
representativa

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bem-estar_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regula%C3%A7%C3%A3o_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa


• Contra a formação de um partido único

• A ditadura do proletariado deve ser do povo

• Liga Espartaquista: A Liga Espartaquista (Spartakusbund, em alemão), 

também chamada Liga Spartacus, foi uma 

organização socialista, marxista, revolucionária, anti-imperialista e antimilitarista atuante 

na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.

• Socialismo ou Barbárie

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_do_proletariado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-imperialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antimilitarista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial


• (Uem 2008 teste)  O nacional-socialismo alemão e o fascismo italiano foram doutrinas e 

práticas políticas totalitárias. O totalitarismo caracteriza-se por estabelecer um Estado 

total, monolítico, que absorve, em seu interior, em sua organização, o todo da sociedade e 

suas instituições, controlando-a por inteiro; elimina, dessa maneira, a participação 

política pluralista. Tanto na Alemanha quanto na Itália, alguns filósofos contribuíram com 

a formação da ideologia do nazifascismo ou a ela se opuseram. Assinale o que for 

correto. 

• 01) Friedrich Nietzsche, com sua filosofia política, preconiza uma sociedade coletivista dirigida 

por um Estado nacional forte, capaz de valorizar a tradição dos valores culturais alemães.  

• 02) Na Alemanha, a marxista Rosa Luxemburgo, defensora da socialdemocracia, criticava a 

formação de um partido único cuja consequência seria a formação de um governo ditatorial de 

uma minoria. Combateu o que já se prenunciava com a ascensão do nazismo ao poder.  

• 04) A resistência do teórico marxista Antônio Gramsci ao regime fascista valeu-lhe longos anos 

de cadeia. Mesmo no cárcere, escreveu muito, criticando o dogmatismo do marxismo oficial que, 

ao petrificar a teoria, impedia a prática revolucionária.  

• 08) Friedrich Hegel foi importante para o desenvolvimento do pensamento político. Seus 

seguidores dividiram-se em dois grupos opostos, chamados de esquerda e de direita hegeliana.  

• 16) Benedito Mussolini e Adolf Hitler aceitaram a crítica marxista ao liberalismo, mas ambos 

recusavam a ideia de uma revolução proletária.  
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• (Fgv 2017 teste)  Controle público absolutamente indispensável. (...) Corrupção inevitável (...) A prática 
do socialismo exige uma completa subversão no espírito das massas (...). Instintos sociais em lugar 
dos instintos egoístas (...). Mas ele [Lênin] se engana completamente no emprego dos meios. Decreto, 
poder ditatorial dos inspetores de fábrica, sanções draconianas, terror (...). A única via que leva a um 
renascimento é a própria escola da vida pública, uma democracia mais ampla (...). É justamente o terror 
que desmoraliza.Rosa Luxemburgo. A Revolução Russa (1918), apud Marc Ferro. A Revolução Russa 
de 1917, 1974. Adaptado. A partir do fragmento, é correto afirmar que 

• a) o processo de criação do Estado socialista na Rússia, a partir de 1917, faz-se com métodos violentos, 
defendidos pela autora: esvaziamento do poder dos sovietes, fortalecimento da polícia secreta, burocracia e 
implantação de uma ditadura para realizar as mudanças econômicas tão importantes naquele momento de 
crise.  

• b) o texto da militante comunista é uma crítica à forma como a Revolução de 1917, liderada por Lênin, 
organizou o Estado de forma centralizadora, burocrática, sem tolerar a oposição, impunha a requisição de 
grãos, a estatização com o comunismo de guerra, afastando-se da democracia.  

• c) a militante anarquista russa critica a forma como a liderança menchevique usa meios violentos para 
implantar o socialismo, baseado na reforma agrária, no controle dos bancos, dos transportes e das riquezas do 
subsolo, na tentativa de diminuir as distâncias sociais e aumentar o poder dos sovietes. 

• d) a autora considera que a Revolução Russa de 1917 havia avançado no seu projeto de construção do Estado 
socialista e no êxito de suas realizações econômicas: controle da máquina administrativa para evitar a 
corrupção, a organização do Estado de forma democrática e o estabelecimento da propriedade coletiva.  

• e) a militante comunista alemã, a partir de uma crítica contundente, aponta erros na rota planejada por Lênin 
para o Estado socialista russo e sugere caminhos como: o controle público da economia, o terror com a polícia 
secreta, sanções contra a corrupção administrativa e, por fim, a ditadura para garantir os princípios socialistas.  



• (Fgv 2017 teste)  Controle público absolutamente indispensável. (...) Corrupção inevitável (...) A prática 
do socialismo exige uma completa subversão no espírito das massas (...). Instintos sociais em lugar 
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• (Mackenzie 2017 teste)  Rosa Luxemburgo, destacada intelectual marxista, escreveu, em 1918, a obra A 
Revolução Russa. Leia com atenção o trecho a seguir:“A liberdade é sempre a liberdade de quem 
pensa de maneira diferente (...). A ditadura do proletariado deve ser obra da classe e não de uma 
pequena minoria dirigente em nome da classe (...). Sem eleições gerais, sem liberdade irrestrita de 
imprensa, de reunião e discussão (...), algumas dezenas de dirigentes do Partido (...) comandam e 
governam (...). Entre eles, a direção, na verdade, está nas mãos de uma dúzia de homens, e uma elite, 
escolhida na classe operária, é de tempos em tempos convocada a aplaudir os discursos dos chefes e 
votar por unanimidade as resoluções que lhe são apreendidas”.Rosa Luxemburgo. A Revolução Russa. 
Citado em: Antoine Prost. Gérard Vincent (orgs). História da Vida Privada: Da Primeira Guerra aos 
nossos dias. v.5. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, pp. 419-420.É correto afirmar que, para a 
autora, o processo revolucionário russo 

• a) contribuiu para a imposição das leis proletárias para o restante da União Soviética. Segunda essa visão, aos 
soviéticos, por serem a elite socialista, caberia a liderança sobre o restante dos países marxistas.  

• b) resultou na criação de uma ditadura por parte dos dirigentes do partido, e não do proletariado. Em sua visão, 
a ditadura do proletariado deveria partir da classe e não de um grupo de dirigentes que fala em seu nome.  

• c) criou uma elite burocrática semelhante aos demais países capitalistas. Por isso, o governo stalinista deveria 
ser substituído pela ditadura do proletariado, com ampla participação do operariado urbano na condução do 
país.   

• d) resultou de uma coalizão de forças entre o campesinato e o operariado urbano. Daí a necessidade, apontada 
no texto, de estabelecer um governo centralizador, que fosse capaz de congregar interesses diversos.   

• e) estabeleceu o comando proletário sobre os dirigentes do partido, razão pela qual o governo se encontrava 
sem credibilidade. A solução, segundo o texto, seria atentar para os múltiplos interesses envolvidos, e conciliá-
los no governo.  
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• (Fgv 2006 teste)  A liberdade reservada só aos partidários do governo, só 
aos membros do partido - por numerosos que sejam - não é liberdade. A 
liberdade é sempre unicamente liberdade para quem pensa de modo 
diferente. Não é por fanatismo de justiça, mas porque tudo o que pode 
haver de instrutivo, saudável e purificador na liberdade política depende 
disso, e perde toda eficácia quando a liberdade torna-se um 
privilégio.(Rosa Luxemburgo, "Crítica da Revolução Russa")Nesse texto, 
Rosa Luxemburgo critica os bolcheviques por estes 

• a) implementarem a ditadura do proletariado, suprimindo os partidos políticos de 

oposição.  

• b) proibirem a livre iniciativa, ao colocarem nas mãos do Estado todos os meios 

de produção.  

• c) restringirem o acesso ao consumo de bens duráveis aos membros do Partido 

Comunista.  

• d) permitirem o funcionamento da Igreja Ortodoxa Cristã na Rússia como igreja 

oficial.  

• e) adotarem posturas excessivamente liberais com os inúmeros partidos políticos 

opositores.  
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• (Uff 2005 teste)  Na passagem do século XIX para o século XX, os movimentos 
sociais foram espaços importantes onde se verificavam mudanças de hábitos 
e de valores que asseguraram a legitimidade da presença feminina na cena 
política. Destaque especial, nesse contexto, teve a chamada "Revolução 
Alemã" que revelou, dentre outras coisas, uma das figuras mais combatentes 
do socialismo.

• Assinale a opção correta que identifica essa figura de destaque. 

• a) Anna Kolontai, membro do Partido Comunista Alemão e criadora do Movimento de 
Emancipação das Mulheres na Áustria, participante da República de Weimar.  

• b) Rosa Luxemburgo, membro da Liga Espartaquista e criadora da expressão 
"socialismo ou barbárie", que teve presença importante nos rumos da política social 
da Alemanha e da Rússia.  

• c) Olga Benário, membro do Grupo de Emancipação do Trabalho e organizadora do 
movimento operário nas fábricas de Berlim, que foi assassinada pela polícia.  

• d) Anita Garibaldi, membro do Partido Socialdemocrata Alemão e professora da 
Universidade de Berlim, que organizou um grupo de estudos para as alunas, com o 
intuito de democratizar a vida universitária.  

• e) Bertha Lutz, membro do Partido da Democracia Social Alemã e criadora da frase 
"socialismo é revolução", organizadora do movimento das mulheres operárias da 
cidade de Bonn.  
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• (Unesp 2010 teste)  A Revolução Russa é o acontecimento mais importante 

da Guerra Mundial.(LUXEMBURGO, Rosa. A revolução russa. Lisboa: 

Ulmeiro, 1975.)A frase de Rosa Luxemburgo, polonesa então radicada na 

Alemanha, associa diretamente a ocorrência da Revolução Russa com a 

Primeira Guerra Mundial.Indique e analise possíveis vínculos entre os dois 

processos, destacando os efeitos da Guerra na vida interna da Rússia.

•

• Resposta: A formação de sindicatos, partidos e soviets antecede a Guerra e a 

Revolução, dada as precárias condições econômicas e políticas da Rússia dos 

Czares. No entanto, a Grande Guerra serviu para agudizar as contradições e a 

pobreza e permitiu que se ampliasse a discussão política sobre os governantes 

da época e sobre as possibilidades de mudança. O Partido Bolchevique se opôs 

à guerra e a identificou como a grande responsável pela miséria dos 

trabalhadores, utilizando-a em sua propaganda política. 

•




