
Capítulo 12

Revolução Russa

ATIVIDADES PARA SALA

01  O processo de modernização da Rússia, iniciado sob o 
comando do czar Alexandre II, foi importante porque apro-
ximou o país dos projetos liberais e socialistas em curso 
na Europa. As contradições sociais já evidentes naquela 
sociedade foram aprofundadas, sobretudo porque, com o 
gradual processo de industrialização, � oresceu uma popu-
lação urbana, formada por trabalhadores submetidos a 
longas jornadas de trabalho e a precárias condições de 
vida. No início do século XX, as contradições foram cres-
cendo com a entrada da Rússia na Guerra Russo-Japonesa 
e, principalmente, com o início da Grande Guerra (Primeira 
Guerra Mundial). Tais acontecimentos somados às difíceis 
condições de vida e à persistência de uma monarquia de 
caráter absolutista e autoritária � zeram surgir a força social 
e política necessária para a de� agração das revoluções.

02  Os mencheviques eram mais ligados aos preceitos burgue-
ses e queriam uma revolução mais gradual; já os bolchevi-
ques eram mais radicais, ligados ao marxismo e defendiam 
a ação revolucionária para a tomada do poder.

03  As Teses de Abril foram manifestos apresentados por 
Lenin, sustentados na ideologia marxista. No documento, 
o revolucionário defendeu a nacionalização dos bancos, o 
controle das fábricas pelos operários e a saída da Rússia da 
Primeira Guerra Mundial, entre outras questões.

04  O acordo, � rmado com os alemães e assinado em março 
de 1918, � cou conhecido como Tratado de Brest-Litovsk. 
Por meio desse tratado, a Rússia rompeu a aliança com  
Inglaterra e França e saiu da Grande Guerra. Para sair do 
con� ito, a nação russa abriu mão do controle de alguns 
territórios, como Finlândia, Países Bálticos (Estônia, Lituâ-
nia e Letônia), Polônia, Belarus e Ucrânia. 

05  O Comunismo de Guerra foi o processo de radicalização 
do regime socialista, com o objetivo de reestruturar a Rús-
sia após a guerra civil de 1921. Por meio dele, medidas 
como o controle governamental das colheitas agrícolas, o 
con� sco das grandes propriedades fundiárias e a estatiza-
ção de empresas foram realizadas. 

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  E

  As Teses de Abril eram basicamente um estímulo tanto 
à remoção do apoio para a continuidade da Rússia na 
Grande Guerra quanto para a desobediência militar dos 
soldados. Pregava uma divisão e distribuição das grandes 
propriedades e um aumento da produção para regularizar 
o abastecimento interno.

02  A

 Os mencheviques e os bolcheviques discordavam, funda-
mentalmente, no modo como a Revolução deveria ser con-
duzida. Os primeiros eram menos radicais e acreditavam ser 
necessário esperar o desenvolvimento capitalista para, em 
seguida, aliados à burguesia, provocar a Revolução. Já os 
bolcheviques, a ala vitoriosa, não aceitavam quaisquer inter-
venções do capital nas decisões que norteariam a Revolu-
ção, além de pregar sua execução imediata.

03  A

 Até 1917, o Império Russo foi uma monarquia absolutista. 
A monarquia era sustentada, principalmente, pela nobreza 
rural, dona da maioria das terras cultiváveis. Das famílias 
dessa nobreza, saíam os o� ciais do Exército e os principais 
dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa. Outros aspectos da 
sociedade russa que ajudaram a de� agração da Revolução 
de 1917 foram a estagnação da economia agrícola e as 
condições precárias dos camponeses.

04  B

 Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Rús-
sia tinha a maior população da Europa, com cerca de 171 
milhões de habitantes. Defrontava-se, também, com o maior 
problema social do continente: a extrema pobreza da popu-
lação em geral. As contradições sociais, aprofundadas no 
contexto de guerra, ativaram ampla reação social e política 
contra o regime czarista, resultando em seu declínio.

05  C

 Os sovietes eram conselhos representantes dos operários e 
demais membros da classe trabalhadora e responsáveis por 
defenderem seus interesses perante o Estado. Após a Revo-
lução de Outubro de 1917, passaram a possuir a função de 
órgãos deliberativos. O Partido Cadete (Partido Constitu-
cional Democrata) era burguês e defendia o � m do czarismo 
e o estabelecimento de uma monarquia constitucional na 
Rússia, nos moldes da Inglaterra. A Duma era o Parlamento 
russo, composta exclusivamente por burgueses e proprietá-
rios de terras. Portanto, era excludente quanto às reivindica-
ções das classes trabalhadoras. 

Resoluções Resoluções
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06  C

 Apesar da experiência revolucionária russa de 1905 não 
ter conseguido superar a estrutura de poder czarista, ela 
reordenou o campo de relações de força. No início do 
século XX, diversas entidades partidárias e agremiações de 
classe, in� uenciadas pelos ideais revolucionários europeus, 
promoveram o processo revolucionário e, apesar de não 
conseguirem destituir o regime czarista, pautaram a cons-
trução de estruturas de poder importantes e excepcional-
mente novas: os sovietes. Os sovietes representavam uma 
espécie de Conselho de Trabalhadores e, a partir de 1905, 
passaram a exercer papel importante na a� rmação de direi-
tos civis e políticos na Rússia. Com a a� rmação dos sovie-
tes como “novas autoridades de poder”, em 1917, en� m, o 
regime czarista caiu.

07  C

 A Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da his-
tória, fundado em 1871, na capital francesa, por ocasião 
da resistência popular ante a invasão alemã. A experiência 
revolucionária russa, por outro lado, encontrou melhores 
condições sociais e políticas de legitimação e consolida-
ção. Superada a reação das classes conservadoras, em 
1921, os revolucionários russos institucionalizaram o pro-
jeto político em torno da constituição de um Estado forte.

08  A

 Liderados por Lenin e Trotski, os bolcheviques ganharam 
destaque com as chamadas Teses de Abril, as quais propu-
nham, por exemplo, a saída da Rússia da Primeira Guerra, 
a nacionalização dos bancos, o controle das fábricas pelos 
operários e a distribuição de terras aos camponeses. As insa-
tisfações populares com o regime czarista e a participação 
da Rússia na Primeira Guerra abriram caminho para que os 
bolcheviques tomassem o poder em outubro de 1917.

09  C

 Vladimir Lenin foi um importante condutor e líder do pro-
cesso revolucionário russo. Sob a sua liderança, os bolche-
viques realizaram, em outubro de 1917, no auge da Primeira 
Guerra Mundial, a Revolução Socialista Russa. Prometendo 
paz, terra, pão, liberdade e trabalho, Lenin assumiu o governo 
da Rússia e implantou o socialismo. As terras foram redistri-
buídas para os trabalhadores do campo, os bancos foram 
nacionalizados e as fábricas passaram para as mãos dos tra-
balhadores.

10  B

 Entre os anos de 1918 e 1921, a Rússia foi tomada por uma 
guerra civil que acabou agravando a sua estrutura eco-
nômica e verticalizou a condição de pobreza e miséria da 
população, comprometendo o próprio projeto revolucio-
nário. A Nova Política Econômica (NEP), introduzida por 
Lenin em 1921, permitiu a entrada da iniciativa privada nas 
relações de produção russas, reorientou a dinâmica das 
relações de poder na Rússia e permitiu a retomada da eco-
nomia, garantindo condições para a a� rmação da União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1922.
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