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A Revolução Russa de 19171917191719171917 ocorreu durante
a Primeira Guerra Mundial. O imenso e arcaico império russo não suportou o
peso de uma guerra moderna. Em 19171917191719171917, a burguesia russa tomou o poder
durante alguns meses. No mesmo ano, o movimento da burguesia cedeu terreno
para a primeira revolução socialista da história contemporâneaprimeira revolução socialista da história contemporâneaprimeira revolução socialista da história contemporâneaprimeira revolução socialista da história contemporâneaprimeira revolução socialista da história contemporânea.

A Revolução Russa foi a primeira vitória do socialismo revolucionário.
A partir de então, a possibilidade de ruptura dos padrões da sociedade burguesa
e liberal tornou-se uma realidade no mundo em que vivemos.

O império dos czares

No final do século XIX, a Rússia era o Estado mais extenso da Europa. Mas
o império russo abrigava povos e culturas diversas, com graves desequilíbrios
sociais, econômicos e políticos. Um dos principais problemas era a concentração
de terras nas mãos de poucos proprietários.

A reforma de 18611861186118611861 libertou os servos e distribuiu terras, mas não atingiu os
resultados esperados. Poucos camponeses receberam terras em quantidade
suficiente. Apenas uma minoria de pequenos e médios proprietários, os
kulakskulakskulakskulakskulaks, se beneficiaram. O resto da população do campo era formada por um
miserável proletariado rural.

A Revolução Russa

À esquerda
membros da elite
abastada. À direita,
mulheres rumo ao
trabalho.
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A U L AO tardio desenvolvimento industrial russo se deu graças à participação de

capitais estrangeiros, principalmente ingleses e franceses. Mesmo assim, foi
inferior ao das demais potências européias. Em 18771877187718771877, dos 100 milhões de
habitantes russos, apenas 1 milhão eram operários.

Os czares russos governavam o império com mão de ferro. A monarquiamonarquiamonarquiamonarquiamonarquia
russarussarussarussarussa nunca perdeu seu caráter autocrático  autocrático  autocrático  autocrático  autocrático e despótico despótico despótico despótico despótico. Os opositores do
regime eram perseguidos por um eficiente aparelho de repressão policial.
Nesse clima, surgiram vários grupos de oposição.

No final do século XIX, as idéias socialistas chegaram até a Rússia.
O Partido Social-DemocrataPartido Social-DemocrataPartido Social-DemocrataPartido Social-DemocrataPartido Social-Democrata abrigava os socialistas russos -  entre eles Vladimir
Ilich Ulianov, popularmente conhecido como LeninLeninLeninLeninLenin.

1905: preâmbulo da Revolução1905: preâmbulo da Revolução1905: preâmbulo da Revolução1905: preâmbulo da Revolução1905: preâmbulo da Revolução

As duras condições de vida e a derrota
perante os japoneses, em 19051905190519051905, refletiram a
incapacidade e a corrupção que reinavam na
corte do império. A insatisfação popular se
manifestou por meio de greves e motins nas
principais cidades. Uma poderosa unidade
da frota do mar Negro, o encouraçado
PotemkinPotemkinPotemkinPotemkinPotemkin, se juntou aos rebeldes. As autori-
dades do czar reprimiram violentamente
as manifestações populares, e o movimento
de 19051905190519051905 foi abafado.

Guerra e revoluçãoGuerra e revoluçãoGuerra e revoluçãoGuerra e revoluçãoGuerra e revolução

A eclosão da Primeira Guerra Mundial demonstrou a incompetência da
corte e da aristocracia russa. Durante a guerra, a economia russa desmoronou.
Especuladores obtinham grandes lucros, enquanto a maioria da população
passava por necessidades. Os soldados russos, mal armados e mal preparados,
morriam aos milhares nas frentes de combate. Os operários organizaram greves
e muitos soldados começaram a desertar.

Os social-democratas participaram ativamente do movimento contra
a guerra e o regime. Já naquela altura, o partido estava dividido em duas
tendências:

l os bolcheviquesbolcheviquesbolcheviquesbolcheviquesbolcheviques     (palavra que significa “maioria”),
dirigidos por Lenin;

l os mencheviquesmencheviquesmencheviquesmencheviquesmencheviques, a “minoria”.

Nas primeiras semanas de março de 19171917191719171917, eclodiu
um movimento revolucionário na cidade de Pe-
trogrado (atualmente São Petersburgo). As tropas do
exército aderiram à revolução, e até os setores mais
moderados da sociedade russa abandonaram o czar.
Nessa ocasião, reorganizaram-se os sovietessovietessovietessovietessovietes, conse-
lhos     de operários e soldados, surgidos no movimento
de 19051905190519051905.

O jovem Lenin.

Estátua de Nicolau II
destruída pelos
revolucionários.
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provisório que continha um amplo espectro de tendências políticas, dirigido por
AlexandreAlexandreAlexandreAlexandreAlexandre KerenskiKerenskiKerenskiKerenskiKerenski, um dos líderes de um partido chamado Socialista Revolu-
cionário, e ligado ideologicamente aos mencheviques.

A burguesia liberal e vários setores da aristocracia apoiaram o novo governo,
que iniciou uma série de reformas. Entre elas, destacamos a adoção do sufrágioadoção do sufrágioadoção do sufrágioadoção do sufrágioadoção do sufrágio
universaluniversaluniversaluniversaluniversal e a convocação de uma Assembléia Constituinteconvocação de uma Assembléia Constituinteconvocação de uma Assembléia Constituinteconvocação de uma Assembléia Constituinteconvocação de uma Assembléia Constituinte.

Enquanto isso, a guerra contra a Alemanha continuava. A crise criada pela
guerra e a variada composição do governo revolucionário não permitiram que
os grandes problemas econômicos que afetavam a população russa fossem
solucionados.

O governo soviéticoO governo soviéticoO governo soviéticoO governo soviéticoO governo soviético

Embora os sovietes continuassem a funcionar, o governo provisório tornou-
se cada vez mais impopular. Nesse quadro, Lenin ganhou expressão. Pregava
a paz com a Alemanha e a saída da Rússia da guerra, a distribuição de terras
aos camponeses e o fortalecimento dos sovietes.

Os bolcheviques tornaram-se mais numerosos, chegando a 80 mil militantes.
Ganharam mais expressão nos sovietes, nas fábricas e na marinha. Lenin
pregava: “Todo o poder aos sovietes”. Sua meta era a adoção da ditadura do
proletariado para realizar a revolução socialista na Rússia e alcançar a paz.

A timidez da política social do novo governo propiciou o avanço dos
bolcheviques. Em julho, várias sublevações e protestos atingiram as principais
cidades russas.

Os contra-revolucionários monarquistas tentaram derrubar o governo pro-
visório, mas foram bloqueados pelo movimento popular. Kerenski estava isola-
do entre a direita contra-revolucionária e a esquerda bolchevista.

A Revolução de Outubro de 1917

A partir da Finlândia, onde se havia exilado, Lenin coordenou os prepara-
tivos para aprofundar a revolução. A Guarda VermelhaGuarda VermelhaGuarda VermelhaGuarda VermelhaGuarda Vermelha, uma milícia popular,
foi criada para ser o braço armado dos bolcheviques.

No dia 25 de outubro, a insurreição popular eclodiu em Petrogrado. Parte
da guarnição militar e dos marinheiros da frota do Báltico se juntou aos
guardas vermelhos, milícia revolucionária organizada nas fábricas. O movi-
mento dirigido por Lenin contou com a participação de Leon TrotskLeon TrotskLeon TrotskLeon TrotskLeon Trotskiiiii e JosefJosefJosefJosefJosef
StalinStalinStalinStalinStalin.

A Revolução de Outubro triunfou: os bolcheviques derrubaram o governo
de Kerenski e efetivaram o poder dos sovietes dirigidos pelo partido bolchevista,
desde então chamado de comunistacomunistacomunistacomunistacomunista. O novo governo, presidido por Lenin,
adotou uma série de reformas radicais, baseadas no marxismo e executadas
por meio da ditadura dos sovietes.

Os objetivos dos comunistas não eram apenas derrubar o governo provisó-
rio: eles criaram uma nova sociedade, baseada no socialismo. As terras da
aristocracia e da Igreja foram confiscadas. A propriedade privada dos meios
de produção (terras, minas, fábricas) foi abolida. O comércio exterior e o sistema
financeiro ficaram sob o controle do Estado.
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A U L AEm março de 19181918191819181918, o governo soviético assinou a Paz de Brest-LitovskPaz de Brest-LitovskPaz de Brest-LitovskPaz de Brest-LitovskPaz de Brest-Litovsk com

a Alemanha. Por causa da inferioridade militar russa e do surgimento de
movimentos nacionalistas em diversos territórios, a Rússia perdeu a Polônia, a
Finlândia, os países bálticos e a Ucrânia.

Conseqüências da Revolução Russa

Ao tomar o poder, os bolcheviques assinaram a paz com a Alemanha.
A nacionalização de terras e fábricas administradas pelos operários constituiu a
grande novidade introduzida pela revolução. Inicialmente, entretanto, o sistema
adotado pela revolução não apresentou bons resultados. A fome e a miséria
continuavam atormentando a população russa. As potências estrangeiras tenta-
vam desestabilizar o regime soviético, considerando seu exemplo uma ameaça
para a sociedade capitalista.

As conseqüências da revolução foram:

l a criação do primeiro Estado socialista, baseado nas doutrinas de Marx
e Lenin;

l a independência da Polônia, da Finlândia e dos países bálticos;
l a Rússia se afastou das potências européias, permitindo que a Alemanha

concentrasse seus esforços bélicos na frente ocidental;
l a revolução repercutiu profundamente no plano internacional: a União

Soviética se tornou o foco dos movimentos revolucionários comunistas
na Europa;

l a partir de então, ficou nítida a diferença entre os socialistas e os comunistas.

Stalin e Lenin
em foto de 1918.

Cena de rua
durante a
Revolução Russa,
na qual aparecem
pessoas mortas
ou feridas.
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A guerra civilguerra civilguerra civilguerra civilguerra civil entre os bolcheviques e os brancosbrancosbrancosbrancosbrancos - antigos monarquistas e
outros setores que haviam sido derrotados na Revolução de Outubro -
aprofundou ainda mais a revolução.

Os     kulakskulakskulakskulakskulaks, médios proprietários, foram acusados de trair a revolução.
O governo central de Moscou enviou brigadas de operários ao campo para
apoiar o movimento camponês contra os     kulaks. A execução de     kulaks     e a morte
de militantes bolcheviques nos conflitos com os exércitos de russos brancos
caracterizaram a guerra civil.

As potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, alarmadas pelas
medidas tomadas pelo governo soviético, prestaram auxílio militar aos brancos.
Forças japonesas, francesas e inglesas ajudaram os contra-revolucionários.

Apesar do auxílio estrangeiro, o governo de Lenin triunfou sobre seus
inimigos internos e consolidou a revolução comunista no antigo império dos
czares. Politicamente, o novo regime proclamou a nova ordem social na Cons-Cons-Cons-Cons-Cons-
tituição detituição detituição detituição detituição de 19181918191819181918. A Constituição soviética contém uma declaração de direitos do
“povo explorado e trabalhador”.

CronologiaCronologiaCronologiaCronologiaCronologia

18611861186118611861 - Reforma liberta os servos e distribui terras.
18771877187718771877 -  Dos 100 milhões de habitantes russos, apenas 1 milhão eram
operários.
19051905190519051905 - Derrota russa perante os japoneses, greves e motins nas principais
cidades. Uma poderosa unidade da frota do mar Negro, o encouraçado
Potemkin, se junta aos rebeldes. As autoridades do czar reprimem violen-
tamente as manifestações populares.
Março de 1917Março de 1917Março de 1917Março de 1917Março de 1917 -  Eclode um movimento revolucionário na cidade de
Petrogrado (atual São Petersburgo).
Julho de 1917Julho de 1917Julho de 1917Julho de 1917Julho de 1917 -  Várias sublevações e protestos atingem as principais
cidades russas.
25 de outubro de25 de outubro de25 de outubro de25 de outubro de25 de outubro de 19171917191719171917 - A insurreição popular eclode em Petrogrado.
Março de 1918Março de 1918Março de 1918Março de 1918Março de 1918 - O governo soviético assina a Paz de Brest-Litovsk com
a Alemanha.
19181918191819181918 - O novo regime proclama a nova ordem social em uma Constituição.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Descreva a situação do império russo no final do século XIX.

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Quais foram as principais reformas adotadas pelo governo de Kerenski?

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Quais foram as principais medidas adotadas pelos comunistas que tomaram
o poder em outubro de 1917?

Exercícios


