
Revolução Russa – 1917 “159”



A situação estava feia... “160”

➢ No final do século XIX, a Rússia se encontrava 
como um país muito atrasado industrialmente

➢ 85% da população (170 milhões) vivia no campo 
na miséria, eram explorados pelos grandes 
proprietários

➢ No início do século XX, com a aceleração da 
industrialização, os ex-camponeses arrumaram 
empregos nas fábricas, mas também eram 
explorador pela burguesia industrial. Essa 
mesma burguesia não recebia apoio dos Czares

➢ Vemos na imagem da página 160 o contraste das 
classes sociais

➢ O Czar Russo, governava de forma absolutista 
(divina). Causando o descontentamento de 
quase toda população russa.



Czar (Imperador em russo)-
Absolutistas “161”

• XIX: Os Czares criaram a Okrana
(Departamento de Segurança), 
perseguia, expulsava, matava quem 
se manifestasse contra o governo

• Tinham o apoio dos grandes 
proprietários de terras e da Igreja 
Católica Ortodoxa que defendia seu 
poder divino

• O Czar Nicolau II, foi o último 
imperador russo. A concentração de 
terras, superexploração dos 
operários e trabalhadores 
desagradavam  a maioria da 
população, logo uma revolta como a 
da Revolução Francesa aconteceria



"Proletários de todo o mundo, 
uni-vos!". Karl Marx “162”





Nascem os Partidos 
revolucionários... “161 e 162”

➢ Diante  da grande concentração de 
renda na nobreza e de todo o luxo 
que ostentava o Czar Nicolau II, 
camadas exploradas foram se 
politizando e passaram a discutir as 
ideias comunistas que chegavam no 
país

➢ Os partidos começaram a nascer em 
busca de uma revolução contra o 
Czar Nicolau II

➢ Conforme o partido foi crescendo o 
Czar foi reprimindo e expulsando 
seus líderes do Império

➢ Porém esses líderes continuavam 
mandando projetos e ideias liberais 
para seus aliados internos

➢ Origens dos partidos ao lado:



Enquanto isso o Czar foi tentando 
aumentar o seu Império, Tentando...

➢ 1904-1905: Guerra Russa-Japonesa 

➢ Com um exército mal preparado, a 
Rússia amargou uma derrota 
humilhante para o Japão que passou 
a ser visto com outros olhos pelas 
grandes potências naquele momento

➢ Pela primeira vez na história uma 
nação asiática vencia uma europeia

➢ Essa derrota na guerra só piorou as 
condições do povo russo do exército 
e do Czar que foi perdendo seu 
poder cada vez mais



Primeira tentativa da derrubada 
do Czar Nicolau II. “Divididos em 

3 grandes episódios” “163”



Fome, miséria e frio. - O Domingo Sangrento. 
“Episódio 1” “163”

➢ Em janeiro de 1905, milhares de 
russos devido a guerra contra o 
Japão, que só aumentava a 
fome do povo, agiram de forma 
pacífica em frente ao palácio do 
Czar pedindo melhorias

➢ O Czar ordenou a suas tropas 
um massacre. Estima-se que 
chegou a quase Mil mortos. Sua 
intenção era reprimir a acabar 
com os protestos e greves no 
país

➢ Ao contrário do que esperava o 
Czar, essa atitude só gerou mais 
greves e motins



O Encouraçado Potemkin
“Episódio 2” “163”

➢ Soldados russos estavam 
revoltados com a entrada na 
Guerra contra o Japão, eram 
desrespeitados por seus 
superiores, comiam carne 
estragada e devido a morte de 
muitos amigos. Base de 700 
marinheiros se rebelaram, 
tomaram o navio e se juntaram 
aos revolucionários da cidade 
contra o Czar Nicolau II

➢ Essa atitude mostrou ao Czar 
que ele poderia perder seu 
exército a qualquer momento



Após 2 anos, sobrou os Sovietes como 
saldo positivo! “Episódio 3” “163”

➢ Os sovietes (conselho) era 
formado por trabalhadores e 
soldados revoltados contra o 
Czar. Se reuniam para discutir 
salários, melhorias, greves e 
sobre a tomada do poder se 
necessário.

➢ Para acalmar as massas, o 
Czar criou a Duma 
(Parlamento), na tentativa de 
iludir o povo com uma espécie 
de Monarquia constitucional



De 1905 até a Primeira Guerra 
Mundial – 1914. “164”

➢ O Czar havia prometido respeitar o 
Parlamento e melhorar as condições de seu 
povo, porém dois anos depois dissolveu o 
Parlamento e voltou com poderes absolutos, 
além de perseguir os sovietes

➢ Sem cumprir suas promessas, as greves 
continuavam em vários locais pelo Império 
russo



A Rússia Entrou em peso na 
Primeira Guerra Mundial ”164”

➢ Com a entrada na Primeira Guerra Mundial, as condições do 
povo e do país só pioraram

➢ Suas tropas não tinham preparo nem armamentos 
suficientes para tamanho conflito

➢ 13 milhões de soldados enviados, 2 milhões de mortos, 
indústrias destruídas, os campos e seus bens de consumo 
escassos

➢ Greves e propagandas contra o Czar só aumentavam
➢ Soldados indignados com tudo que estava acontecendo, se 

recusaram a reprimir os grevistas e assim abriu-se espaço 
para os Sovietes voltarem ainda mais fortes que em 1905 e 
darem o início ao processo da Revolução contra o Czar



Os Sovietes derrubaram o Czar! Assumiu  o 
Governo provisório com os Mencheviques 
“Rev. Branca- Fevereiro de 1917”- “165 e 166”

➢ Apoiados pela burguesia, bolcheviques e até mesmo pelo 
povo os Mencheviques liderados por Kerensky, em 
fevereiro de 1917 assumiram o poder e começaram a 
governar em uma República. Primeiras ações:

➢ Redução de 12h para 8h de trabalho, anistia aos exilados, 
liberdade de expressão, foram as únicas medidas 
consideradas universais ao povo.

➢ Os nobres mantiveram suas terras, baixos salários ao povo, 
além da miséria que se propagava

➢ Indiferença com a miséria do povo e continuação na 
Primeira Guerra Mundial, fizeram com que os Bolcheviques 
e os Sovietes voltassem a se unir, agora contra o governo 
provisório (Menchevique).



Lênin, está de volta! “Todo poder 
aos sovietes” “166”



Revolução Vermelha (Bolcheviques –
Outubro de 1917)- “166 e 167”

➢ Desde sua volta em Abril, 
Lênin passou a mostrar suas 
propostas de revolução radical 
tirando a burguesia do poder e 
colocando o povo para 
instaurar o socialismo de vez

➢ Em outubro, junto aos 
sovietes, tomaram o poder e 
resolveram criar o Conselho 
Dos Comissários do povo 
(grupo de políticos), com seu 
líder Lênin e deu início as 
medidas socialistas no país



As primeiras medidas tomadas por 
Lênin: Socialismo! “166e 167”

➢ Paz Imediata. A Rússia foi tirada da guerra em março de 1918, fazendo 
um tratado de paz com a Alemanha

➢ Terras foram confiscadas da nobreza e da Igreja, sem pagamento de 
indenizações e distribuídas entre os camponeses.

➢ Indústrias passaram a ser controladas pelos operários
➢ O governo passou a intervir na economia geral do país. Nacionalizando 

as empresas (bancos e fábricas) e formando o Exército Vermelho para 
proteção interna

➢ As mulheres passaram a ampliar seus direitos, com uma Ministra mulher 
Aleksandra Kollontai

➢ Com o fim da Guerra Mundial, países Europeus com medo do socialismo, 
passaram a acusar os russos de traição por terem saído da guerra e se 
juntaram aos opositores do governo bolchevique dentro da Rússia. 
Dando início a uma Guerra Civil na Rússia

➢ Em Julho de 1918 a família Romanov foi executada a mando dos 
bolcheviques



“168”



O Exército Vermelho venceu e mantém a 
Revolução Socialista na Rússia. “168 e 169”

➢ Liderados por Trotsky o exército 
vermelho esmagou o Exército 
Branco e todos seus aliados 
capitalistas

➢ Saldo de 5 milhões de mortos 
(somente 800 mil soldados). 
Fome, doenças e a miséria só 
pioraram a situação russa

➢ 1921: Terminada a Guerra civil, o 
país estava em crise e destruído. 
Com medo de novas revoltas, 
Lênin centralizou o poder e assim 
mudou os rumos que a revolução 
vinha tomando desde outubro 
de 1917



Mudanças de rumo. “169”

➢ Em 1922, após a guerra civil, Lênin teve que tomar algumas 
atitudes antissocialistas para reerguer o país e não perder o 
controle do poder

➢ NEP: Nova Política Econômica: Empresas privadas, liberdade de 
comércio interno “Varejista” e de salários e empréstimos. “Um 
passo para trás para depois avançar dois”. Seria a transição do 
capitalismo para socialismo. Deram certo essas medidas.

➢ Bancos e Indústrias de base estavam no controle do governo
➢ O Partido comunista se tornou o único partido, passou a 

centralizar o poder, perseguir opositores do governo e unificou 
todos os sindicatos

➢ Josef Stalin, se tornou secretário geral do Partido Comunista, 
reprimindo os opositores, inclusive dentro do partido, suas ordens 
se tornaram  inquestionáveis

➢ 1922/1991– A Rússia anexou novos territórios e se tornou a URSS 
(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas)



“169”



Morte de Lênin (1870-1924)... 
Caminho aberto para Stálin. “170”

➢ 21 de janeiro de 1924 Lênin 
morreu com uma hemorragia 
cerebral

➢Mediante muita comoção 
nacional, base de 1 milhão 
de pessoas assistiram a seu 
velório

➢ Seu corpo foi embalsamado 
e permanece até hoje 
exposto em seu mausoléu na 
Praça Vermelha, em Moscou.









Stalinismo: “O Ditador sanguinário” –
43 milhões de mortos. “170”

➢ Stalin aboliu a NEP e colocou em prática 
o plano Quinquenal em 1928 (a cada 5 
anos fazia-se novos planos para 
economia), fez da URSS uma grande 
potência 

➢ Foi um grande ditador, mortes, torturas, 
prisões, exílios era marcae eu governo

➢ Incentivou as Indústrias de Base
➢ Censurou os meios de comunicação e 

usava a seu favor (imagem página 170)
➢ Trotsky foi exilado (1929) e continuou a 

criticar Stálin de longe. Stálin mandou 
executa-lo, em 1940 no México

➢ Trotsky morreu com uma picareta



Stálin: O Ditador Sanguinário

• Gulag (Administração central dos 
campos), era um campo de 
concentração espalhados pela 
URSS, mas principalmente na 
Sibéria que havia pouca habitação 
devido ao seu clima muito frio. 
Além de pouca alimentação e 
higiene

• Stálin mandava seus opositores 
políticos e presos comuns para 
esses campos, para trabalho 
forçado e “regeneração” (base de 
3 milhões)

• Torturas, estupros, fome, doenças 
e cargas horárias de trabalho 
exaustivas eram rotineiras nesses 
campos, gerando grande números 
de suicídios







Consequências da Rev. Russa. 
“171”

✓ A Rev. Russa trouxe muitas melhorias 
em relação a miséria, saúde, educação 
e habitação 

✓ Na questão econômica o país se 
tornou a 3 grande potência mundial

✓ Porém em relação as liberdades, seu 
povo passou a viver uma dura 
ditadura, onde foi trocada a repressão 
que antes era do Czar e sua nobreza, 
por um partido único e seus aliados 

✓ O sistema comunista passou a ser 
temido e combatido pela grandes 
potências capitalistas

✓ Muitos simpatizantes comunistas 
tentaram e fizeram revoluções 
comunistas em seus países e muitos 
foram eliminados por governos 
capistalistas


