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A estruturação da revolução

O PCC e o campesinato    
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Em 1931 os comunistas fundaram 

a República Soviética Chinesa 

no sudeste da China 

com 10 milhões de habitantes. 

Destruída a República, 

os comunistas se retiraram

para o norte na Longa Marcha.
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1934: Longa Marcha (12 mil Km).
- Fuga de comunistas 

e tentativa de ampliar bases.

Contra o poder dos grandes proprietários e contra interferências 

estrangeiras 

- 1937 – 1945: Guerra contra o invasor japonês que, desde o século XIX,
buscava a conquista de territórios na China (península da Coréia) e,

desde 1931, havia-se estabelecido na Mandchúria e estabelecido um
“reino” – Mandchuko 
- Aliança provisória entre Kuomintang e PCCh por conta da necessidade
de luta contra o Japão que havia estendido sua ocupação durante a

segunda grande guerra
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- Apoio ao PCC  população camponesa  estruturação de uma lógica 
revolucionária na qual o camponês seria o líder e o elemento basilar da 

construção do socialismo

Por que ?

- Mais de 85% da população chinesa vivia no campo
- Por volta de 90% das terras agricultáveis nas mãos dos grandes
proprietários e senhores da guerra
- Dominação estrangeira ( ingleses, japoneses, alemães , franceses)
piora e a situação do campo  maior apropriação de excedentes para
permitir aos senhores da guerra a consecução de negócios

- Fraqueza da dinastia mandchu face a estrangeiros

Revolução Chinesa



Revolução Chinesa



•
• 1945 – 1949: Guerra Civil

– Kuomintang X PCCh

Exército Oficial X Exército Vermelho (camponês)

apoio da URSS

– 1949- vitória do PCC  tomada de Pequim (guerra civil

deixou milhões de mortos ) proclamação d República

Popular da China a 1° de outubro

– Chiang Kai-Shek e seguidores

refugiam-se na ilha de Formosa (Taiwan).

– Medidas imediatasnacionalização de indústrias                               

e reforma agrária. 
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