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Os Antecedentes
•A Revolução Russa definiu o cenário político e
social de todo o século XX.
•Rússia: Uma Monarquia Absolutista (Tzar) com
170 milhões de habitantes e com 1/2 das terras
férteis nas mãos da nobreza.

Alexandre II

•Final do século XIX industrialização – capital
estrangeiro – n° crescente do proletariado.

•No campo – tensão social – técnicas rudimentares – baixa produtividade – alta de impostos.
•Ambiente propício à difusão de idéias revolucionárias socialistas – Plekhanov (Marx).
•1898 – fundação do Part. Social-Dem. Russo que
defendia a tese da Rev. Democrático-burguesa

Plekhanov

•Lenin – Líder do partido Social Social Dem.
•1903 o partido se divide:
―Mencheviques (minoria): desenvolvimento do
capitalismo – revolução. Burguesia moderada.
―Bolcheviques (maioria): revolução imediata.
Lênin
Apoiado por operários e camponeses.
•Mencheviques e Bolcheviques X Part. Dem.
Constitucional (cadete) – Burguesia liberal.
•1904- Guerra Russo-Japonesa (derrota).
•1905- Domingo Sangrento – Cossacos –
Encouraçado Potemkin.
Domingo Sangrento - 1905

•Greves e contestações – Os Sovietes (conselho de operários).
•A Monarquia Constitucional.

As Revoluções de Fevereiro e Outubro
•O Contexto da 1° Guerra Mundial.
•A Crise econômica se intensifica.
•“Pão e abaixo a guerra” e os sovietes.
•A Abdicação do Tzar.
•O Governo menchevique/burguês – Kerenski.
•Lênin e as Teses de Abril – todo poder aos
sovietes.
•A Guarda Vermelha e Trotski (bolchevique).
•Os bolcheviques tomam o poder (Revolução
Vermelha ou de Outubro).
•O Conselho dos Comissários do Povo e a
retirada russa da guerra.
•Supressão das grandes prop., Estatização etc

A NEP e URSS
•A Guerra Civil 1918-1921 (bolcheviques – revolta das classes
dominantes).
•Vermelhos X Brancos.
•O “Comunismo de Guerra” o colapso econômico.
•A NEP (1921) Medidas capitalistas no comunismo (Transição)
•A URSS (1922) união da Rússia com províncias separatistas.
•A Constituição (1924):
―Os sovietes base do poder político (Congr. dos Soviet. da União)
―O Conselho dos Comissários do Povo e o Presidium (Part. Com.)
―Trotski (Revolução Permanente) – expulso em 1929
―Stalin (Socialismo num só país) governou de 1927 a 1953

