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Antecedentes
Absolutismo (Czar Nicolau II).

País mais atrasado da Europa. (85% pop. Rural)

Ausência de liberdades individuais.

Igreja Ortodoxa monopolizava o ensino e possuía privilégios.

Concentração fundiária (nobres proprietários).

Camponeses explorados de forma quase feudal.

Poucas indústrias 



Oposição ao Czar
POSDR – Partido Operário Social Democrata Russo (1898) – formado por intelectuais.

◦ Dividido em 1903
◦ MENCHEVIQUES (minoria)

◦ BOLCHEVIQUES (maioria)

KADET (1905) – Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia e nobreza liberal



Revolução 1905
Guerra Russo-Japonesa (1905)

◦ Derrota russa

◦ Início de uma crise no Império do czar



Domingo Sangrento



Disfarce constitucional
Repressão violenta do czar.

Manifesto Czarista (outubro)
◦ Regime representativo por meio da DUMA (parlamento).

◦ Outubristas – grupo que aceitou a proposta do czar, burgueses em sua maioria.

◦ Anos mais tarde, o czar toma medidas restritivas à atuação do parlamento.



Czarismo em crise

Czar perde o controle sobre o país: 
incompetência, burocracia dispendiosa e 
inoperante.

Misticismo aumenta o descrédito do czar 
sobre o povo (Rasputin).

Crise econômica.

Mais de 5 milhões de mortos (guerra, fome, 
doenças...).



Revolução Fevereiro 1917
Greve Geral Paralisou Petrogrado

Soldados se recusaram a marchar contra o povo
◦ Poder do Czar desaparece

Czar abdica

Sovietes são organizados nas grandes cidades
◦ Governo de coalizão – Duma+Sovietes



Governo Livov
Governo provisório do Príncipe Livov
◦ Orientação burguesa

◦ Organização de uma republica parlamentar Liberal

Alinhado com as potências ocidentais
◦ Manutenção da presença na guerra

Mesmo com reformas governo não consegue controlar as massas
◦ Liberdades individuais.

◦ Redução da jornada de trabalho (10 horas).

◦ Liberdade de imprensa.

◦ Anistia aos presos e exilados políticos.

◦ Fracassos militares.



Revolução Socialista
Crescimento do grupo Bolchevique

Sovietes exigiam saída da Guerra

Perseguições aos lideres bolcheviques
◦ Lenin foge para Finlândia 

Queda de Livov em Julho

Kerensky assume o poder
◦ Reação monarquista – Kornilov

◦ Auxilio dos bolcheviques na reação demonstra fraqueza de Kerensky



Retorno de Lênin 
Lênin retorna do exílio – TESES DE ABRIL
◦ “Paz, terra e pão”.

◦ “Todo o poder aos sovietes”.

Formação da Guarda Vermelha (Trótsky).
◦ Out/1917 – Soviete de Petrogrado, liderado por Trótsky ataca o 

Palácio de Inverno. 

◦ Bocheviques tomam o poder.



A revolução de outubro
Lênin no poder

Apoio dos Sovietes 

Acordo de paz com Alemanha 
◦ Brest-Litovski.

Extinção dos Latifúndios e distribuição 
das terras
◦ reforma agrária

Estatização das Fábricas 
◦ controladas pelos operários

Extinção do uso da moeda

Divisão do poder
◦ Lenin – Presidente
◦ Trotski – assuntos estrangeiros
◦ Stalin – assuntos Internos



Guerra civil 1917 - 1921

BRANCOS

Reacionários

◦ mencheviques + latifundiários + Igreja 
Ortodoxa + czaristas + potências 
estrangeiras

VERMELHOS

Revolucionários

◦ bolcheviques + sovietes + camponeses



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 RUSSIA.



Nova política econômica
NEP - Plano de recuperação da economia russa.
◦ Introdução de elementos capitalistas (provisórios e parciais), conciliados com base 

socialista.

◦ “Um passo para trás para dar dois passos para frente”.

Pequenas e médias empresas (até 20 funcionários).

Comércio livre de produtos agrícolas.

Recuperação parcial do país.
◦ 1922: país adota o nome de URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).



URSS
1923 acordo entre regiões do antigo império russo

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

1924 – Morte de Lenin



Sucessão de Lenin
Trotsky

Controlava o exército vermelho
◦ Defendia a revolução permanente e mundial

Stalin

Secretário Geral do Partido
◦ Defendia a consolidação da revolução na Rússia 



Stalinismo 1924 - 1958

Ditadura totalitária.

Eliminação da oposição.

Expurgos, prisões e torturas

Burocratização estatal.

Controle do ensino e comunicações.

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

Propaganda governamental.

Russificação de outras nacionalidades.



Stalinismo 1924 - 1958
Cancelamento da NEP (1928).

Economia Planificada (Gosplan)
◦ Planos Quinquenais (1928):

◦ Metas a cada 5 anos.

◦ Indústria de base (ênfase).

Coletivização agrícola.
◦ Granjas Coletivas (kolkhozes)

◦ Fazendas Estatais (sovkhozes)

Prioridade industrial (indústria de base).



Grupos privilegiados

Trabalhadores mais eficientes – Recebiam maiores salários

Grupos dirigentes do Partido e grandes cientistas recebiam alguns privilégios



Propaganda stalinista
Funções didáticas.

Incentivo à submissão.

Nacionalismo.

Mensagens e linguagens populares de fácil 
assimilação


