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1 - ANTECEDENTES: 

• Absolutismo (Czar Nicolau II). 

• País mais atrasado da Europa. 

• Ausência de liberdades individuais. 

• Igreja Ortodoxa monopolizava o ensino e possuía 
privilégios. 

• Concentração fundiária (boiardos = nobres 
proprietários). 

• Camponeses (mujiques) explorados de forma quase 
feudal. 

• Poucas indústrias (capital estrangeiro da  FRANÇA    e 
INGLATERRA). 

 

CZAR NICOLAU II 
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A EXPLORAÇÃO DO ESTADO CZARISTA: 
 



Contexto Histórico 
As condições de vida da maior parte dos camponeses era assim:  

Moravam em casas precárias e sem 
ventilação 

Comiam Pão preto 

Comiam batata Comiam torta de 
farinha de milho 

Raramente havia escola 



OS PARTIDOS POLÍTICOS 



         
PARTIDO OPERÁRIO  

SOCIAL-DEMOCRATA RUSSO 

(MARXISTA – 1898) 

BOLCHEVIQUES MENCHEVIQUES 

Congresso de  Bruxelas  

 1903 

LENIN 

TROTSKY 

 

MARTOV 



Vladmir Ilitch Ulianov  

           LENIN 

Lev Davidovitch Bronstein  

           TROTSKY 



PARTIDO SOCIALISTA  

REVOLUCIONÁRIO 

(ANARQUISTAS) 

TERRORISMO 

(bakhuninistas) 

DESOBEDIÊNCIA CIVIL 

(KROPOTKIN) 



PARTIDO CADETE 

(CONSTITUCIONAL DEMOCRATA) 

Reunia a burguesia e parte da nobreza 

Ideologia liberal e parlamentarista 



IMPORTANTE 
 

• MENCHEVIQUES (minoria)  

•  Líder: Martov 

• Revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa. 

 

• BOLCHEVIQUES (maioria):  

• Líder: LÊNIN. 

• Revolução socialista com participação de operários e 
camponeses, liderada por partido 100% revolucionário e 
absolutamente disciplinado.  

 

• KADETE (1905) – Partido Constitucional Democrata, formado 
pela burguesia. Politicamente fraco. 

 

LÊNIN 



Fatores que levaram ao início da Revolução  
•  Guerra Russo-Japonesa (1904-1905); 
•  Condições precárias de vida dos trabalhadores urbanos e do campo; 
• Criação e manipulação da Duma por Nicolau II; 
•  Influência do socialismo e criação dos sovietes.  



 Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) 

• Guerra em que os dois países disputaram territórios na Coréia 
e a região da Manchúria na China.  

• A derrota para os japoneses mergulhou a Rússia numa grave 
crise econômica e aumentou o descontentamento de diferentes 
grupos sociais com o czar Nicolau II. 



As greves e movimentos trabalhistas 
• Devido as péssimas condições de vida dos camponeses e trabalhadores 

urbanos e também a derrota russa na guerra russo-japonesa, começaram a 
ocorrer greves e movimentos reivindicatórios, que eram duramente 
reprimidos pela polícia czarista. 

• O incidente, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, foi o pior 
deles. Esse incidente aconteceu num domingo de janeiro de 1905, quando 
trabalhadores de São Petersburgo, então capital do Império Russo, 
organizaram uma manifestação para entregar a Nicolau II um documento 
em que reivindicavam melhores condições de vida e salários.  

• Cerca de 200 mil pessoas, entre elas mulheres e crianças, foram recebidas a 
tiros de fuzil pela polícia czarista 



• 1905, Domingo Sangrento – Czar Nicolau II 
massacre milhares de trabalhadores 



A REBELIÃO DO COURAÇADO POTEMKIN 

Cenas do Filme O Couraçado Potemkin (1925) 
de  Serguei Eiseinstein 



 CRIAÇÃO DA DUMA 
Tentando diminuir as tensões sociais, o czar criou a Duma, espécie de 

Parlamento. Contudo, os deputados eleitos das quatro primeiras 
dumas foram de tal maneira pressionados pelo czar que pouco 

puderam fazer.  

Nicolau II dirige-se a Duma. 



 Influência socialista e criação dos sovietes 
• Em meio a todo esse ambiente de revoltas e manifestações populares é que 

as ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels se fixaram e tornar-se-
iam as bases da Revolução Russa. 

• Além disso, em 1905, surgiram os sovietes de trabalhadores, conselhos que 
se encarregavam de coordenar o movimento operário nas fábricas.  

• Os sovietes teriam papel decisivo na revolução de 1917. 

Trabalhadores ouvindo Lênin. 



• Interferência do monge Rasputin 



O início da Revolução 
• Em agosto de 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial contra a 

Tríplice Aliança. Nicolau II acreditava que por meio da guerra pudesse 
expandir o Império Russo e diminuir a insatisfação popular. 

• No entanto, o fato acentuou o descontentamento e precipitou o processo 
revolucionário, pois a guerra agravou ainda mais a situação econômica e 
financeira do país, já que em dois anos e meio de guerra, a Rússia perdeu 4 
milhões de pessoas. 

• Em 1915, Nicolau II decidiu assumir pessoalmente o comando do Exército, 
deixando o governo nas mão de sua esposa, a imperatriz Alexandra, 
profundamente influenciada pelo monge místico Rasputin. 

Rasputin 



O INÍCIO DA REVOLUÇÃO 
• Em 1917, a escassez de alimentos era muito grande e provocou uma série de greves. 

Em março desse mesmo ano, uma multidão percorreu a capital do império pedindo 
pão e o fim da guerra.  

•  Isolado, Nicolau II abdicou, e um governo provisório foi constituído chefiado pelo 
príncipe George Lvov.  

• Esse governo dominado pela burguesia russa, decidiu  continuar na guerra, com 
planos de uma grande ofensiva contra o império austro-húngaro. Era o fim do 
governo provisório de Lvov, substituído por Alexander Kerenski. 

Naquele momento, três grupos e três diferentes propostas políticas se defrontavam pelo 
poder: 

Partido Democrático Constitucional; 
Os Bolcheviques; 
 Os Mencheviques. 



O GOVERNO PROVISÓRIO – Fevereiro/1917 
Alexander Kerensky 

• Liberdades individuais. 

• Redução da jornada de trabalho (10 horas). 

• Liberdade de imprensa. 

• Anistia aos presos e exilados políticos. 

• Fracassos militares. 

• Manutenção da Rússia na Guerra 

• A população russa frustrou-se com esta atitude de 
Kerensky 



REVOLUÇÃO OUTUBRO/1917 

• Lênin retorna do exílio – TESES DE ABRIL 

– “Paz, terra e pão”. 

– “Todo o poder aos sovietes”. 



REVOLUÇÃO OUTUBRO/1917 

• Formação da Guarda Vermelha (Trótsky). 

• Out/1917 – Soviete de Petrogrado, liderado por 
Trótsky ataca o Palácio de Inverno.  

• Bocheviques tomam o poder. 

 

 

 TOMADA DO PALÁCIO 

DE INVERNO. 



Os sovietes da Rússia, reunidos em Congresso, 

confirmaram o triunfo da revolução, confiando o 

poder a um Conselho dos Comissários do Povo, 

presidido por Lênin. 

 

As primeiras medidas do governo revolucionário foram: 

Retirada da Rússia da guerra; 

Supressão das grandes propriedades rurais, 

confiadas agora à direção de comitês agrários; 

Controle das fábricas pelos trabalhadores; 

Criação do Exército Vermelho, com a finalidade de 

defender o socialismo contra inimigos internos e 

externos. 

Adoção de um partido único: o Partido Comunista. 
 

 



O GOVERNO DE LÊNIN (1917 – 1924) 
 

• Bolcheviques no poder. 

• Lênin no comando do país. 

• Tratado de Brest-Litovsky – Saída da Rússia da 
Guerra 



O GOVERNO DE LÊNIN (1917 – 1924) 
 

• Reforma agrária. 

• Nacionalização de empresas. 

• Sovietes – controle das fábricas. 

• 16/07/1918 - Czar e sua família são fuzilados. 

 



Propaganda Bolchevique 



Guerra civil (1917 – 1921) 
 

– VERMELHOS (bolcheviques + sovietes + camponeses) 

     X 
– BRANCOS (mencheviques + latifundiários + Igreja 

Ortodoxa + czaristas + potências estrangeiras) 

• Comunismo de Guerra: centralização da produção, 
requisição agrícola forçada, eliminação da economia 
de mercado. 

• Brancos são derrotados – potências estrangeiras 
impõe o chamado “cordão sanitário” (isolamento) à 
Rússia. 



NEP (Nova Política Econômica) – 1921 – 1928 
 

– Lênin. 

– Plano de recuperação da economia russa. 

– Introdução de elementos capitalistas (provisórios e 
parciais), conciliados com base socialista. 

– “Um passo atrás, para  dar dois passos à  frente”. 

– Pequenas e médias empresas (até 20 funcionários). 

• Comércio livre de produtos agrícolas. 

• Recuperação parcial do país. 

• 1923: país adota o nome de URSS (União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas). 



A disputa de poder 
 

– 1924 – Lênin morre. 

 

– TRÓTSKY – Revolução Permanente 

     

               X 
 

 

– STÁLIN – Socialismo em um só país 

 



PROPAGANDA STALINISTA 

TRÓTSKY: inimigo do Estado 
STÁLIN: Protetor dos povos 



 O STALINISMO (1924 – 1953) 
 

• Ditadura totalitária. 

• Eliminação da oposição. 

• Expurgos, prisões e torturas. 

 TRÓTSKY: Assassinado a 

mando de Stálin no México 

em 1940. 



O STALINISMO (1924 – 1953) 
 • Burocratização estatal. 

• Controle do ensino e comunicações. 

• Culto ao líder (Stálin = “guia genial dos povos”). 

• Propaganda governamental. 

• Russificação de outras nacionalidades. 

 



O STALINISMO (1924 – 1953) 
 

• Controle da arte (Realismo Socialista): 
– Funções didáticas. 

– Incentivo à submissão. 

– Nacionalismo. 

– Mensagens e linguagens populares de fácil assimilação. 

• Cancelamento da NEP (1928). 

• Planificação econômica. 

• Coletivização agrícola = Kolkhozes  + Solvhozes 

• Prioridade industrial (base). 

 



O STALINISMO (1924 – 1953) 
 

• Planos Quinquenais (1928) 
–Metas a cada 5 anos. 
– Indústria de base (ênfase). 

 
 
 
 

• SOCIALISMO REAL: modelo stalinista de socialismo 
baseado na planificação econômica, burocratização e 
ultra-centralização, adotado mundialmente. 



• Vitorioso, Stálin, com os planos quinquenais, partiu 
para a socialização total e ampla burocratização da  

administração socialista. 



O FARDO DE UMA REVOLUÇÃO DERROTADA... 


