
Resumo: Revolução Russa(1917) para o Enem 

História Geral - Idade Contemporânea 



Tópicos 

1.O que foi? 
2.Antecedentes 
3.A Rússia no início do século XX 
4.Causas da Revolução 
5.Principais acontecimentos da Revolução 

I. A Revolução de 1905 
II. A Revolução de 1917 (1ª fase) 
III. A Revolução de 1917 (2ª fase) 

6.Consequências da Revolução Russa 
7.Conclusão 



1. O que foi? 

Em resumo, a Revolução Russa ocorreu quando os 
bolcheviques, liderados por Lenin, Zinoviev e Radeck, 
derrubaram o Governo Provisório do príncipe Georgy 
Lvov na Rússia. Isso deu início a um novo governo cujos 
pilares era o socialismo implantado pelo Partido 
Comunista. Com isso, o país saiu da 1° Guerra e 
implantou a URSS. 
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2. Antecedentes 

Em 1917, a Rússia sofria de inúmeros problemas no início 
do Século 20. Sua economia era basicamente agrária e 
sem industrialização. Além disso, a sociedade era pobre e 
a distribuição de renda muito desigual. Some-se a isso 
ainda, o absolutismo da autocracia, cujo poder ficava 
restrito nas mãos do czar. 
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3. A Rússia no início do século XX 

Ao iniciar-se o século XX, o Império Russo apresentava um extraordinário atraso em 
relação às demais potências europeias: 
 
Atraso econômico — A economia ainda era basicamente agrária, praticada em 
latifúndios explorados de forma antiquada, através do trabalho de milhões de 
camponeses miseráveis. A industrialização russa foi tardia, dependente de capitais 
estrangeiros e se restringia a algumas grandes cidades. 
 
Atraso social — A sociedade russa era ainda mais desigual que a sociedade francesa às 
vésperas da Revolução de 1789. Havia o absoluto predomínio da aristocracia fundiária, 
diante de uma burguesia fraca e das massas camponesas marginalizadas. O proletariado 
russo era violentamente explorado; mas já possuía uma forte consciência social e 
política e estava concentrado nos grandes centros urbanos — o que facilitaria sua 
mobilização em caso de revolução. 
 
Atraso político — O Império Russo era oficialmente uma autocracia (isto é, uma 
monarquia absoluta), com todos os poderes centralizados nas mãos do czar. Não havia 
partidos políticos legalizados, embora as agremiações clandestinas fossem bastante 
atuantes. Delas, a mais importante era o Partido Social-Democrata Russo, que em 1903 
se dividiu em dois ramos: bolcheviques (marxistas radicais) e mencheviques (socialistas 
moderados). 



4. Causas da Revolução 

I. a Rússia ainda era praticamente feudal fome e miséria do povo 
II. o czar era um soberano absolutista, intolerante, insensível à miséria e 

opressão do povo 
III. a imprensa era censurada, bem como qualquer manifestação contraria ao czar 
IV. as ideias marxistas foram sendo infiltradas e ganharam terreno entre o povo 

sofrido, através dos líderes (trotsky, lenin, etc) e dos sovietes (grupos de 
trabalhadores que se reuniam). 

V. Houve novos grupos e pessoas que eram contra o governo, o que gerou mais 
repressão e perseguição. Alguns partidos começaram a ser clandestinos, um 
exemplo é o Partido Social Democrata e os líderes Plekhanov e Lenin, que 
precisaram sair do país para não sofrer perseguições políticas. 

VI. burguesia também não estava satisfeita com a situação atual, pois o capital 
estava concentrado nas mãos de banqueiros, grandes latifundiários e 
empresários. 

VII. a derrota russa na guerra contra o Japão e o famoso ensaio geral, onde as 
tropas do czar mataram milhares de inocentes que foram para a frente do 
palácio pedir mais atenção ao seu sofrimento. 

VIII.O povo era contra a permanência da Rússia na 1ª. Guerra Mundial 



O Partido Social Democrata teve grande destaque durante esse 
período, porém houve divergências entre os líderes, o que fez o 
partido se dividir em dois: 
 
 Bolcheviques que em russo significa maioria. Eram liderados por 

Lenin, que era a favor da revolução armada comunista para 
chegar ao poder. De fato, eles chegaram por meio da violência e 
Lenin mandou matar a todos que descordassem da revolução. 
 

 Mencheviques que em russo significa minoria. Eram liderados 
por Plekhanov, a favor do ideal evolucionista, queriam conquistar 
o poder por meio de atividades pacíficas como as eleições. 

 
Plekhanov também foi um revolucionário e teórico marxista russo. 



Os seus recursos naturais contam ainda com reservas de carvão, ferro e petróleo. O território foi 
integrado na China pela dinastia Manchu dos Tsing (1644-1912) e, com o declínio do Império Chinês, foi 
o principal cenário da guerra sino-japonesa (1894-1895). 



5. Principais acontecimentos da Revolução 

I. A Revolução de 1905: 
Em 1904-5, a Rússia entrou em guerra com o Japão, disputando territórios no 
Extremo Oriente, e foi derrotada. 
Esse conflito repercutiu na Rússia Europeia, dando origem à Revolução de 1905 — 
que Lenin mais tarde considerou um “ensaio geral para a Revolução de 1917”. 

 
A Revolução de 1905 consistiu em três episódios distintos, todos extremamente 
significativos: 
 

1. O Domingo Sangrento — Uma manifestação pacífica de milhares de 
operários de São Petersburgo (então capital da Rússia) foi violentamente 
dispersada pela Guarda Imperial, com centenas de vítimas. Esse 
acontecimento abalou profundamente a confiança do povo em seu 
imperador. 



2. A revolta do “Potemkin” — O “Potemkin” era um couraçado pertencente à 
frota russa do Mar Negro. Sua tripulação rebelou-se ao saber que seria enviada 
para lutar contra os japoneses. Os demais navios da esquadra não aderiram à 
revolta do “Potemkin”, cujos tripulantes acabaram refugiando-se na Romênia. De 
qualquer forma, tratava-se de um motim em uma grande unidade da Marinha 
Russa, evidenciando que as Forças Armadas já não podiam ser consideradas 
sustentáculos fiéis da Monarquia. 

3. A greve geral — Em São Petersburgo, Moscou e Kiev, os operários entraram 
em greve geral. Apesar da repressão militar, os trabalhadores resistiram por 
algumas semanas, sobretudo em Moscou. Dois fatos importantes ocorreram 
durante essa greve: foram organizados os primeiros sovietes (conselhos) de 
trabalhadores e houve operários que se defenderam a bala, mostrando que 
estavam se preparando para uma insurreição armada. 

A Revolução de 1905 consistiu em três episódios distintos, todos extremamente 
significativos: 

Em 1906, tendo em vista os abalos produzidos pela Revolução de 1905 e pela 
derrota frente ao Japão, o czar Nicolau ll resolveu criar a Duma, como um 
primeiro passo em direção à liberalização. Tratava-se de uma Assembleia 
Legislativa com poderes extremamente limitados; e, como era censitária, seus 
deputados representavam apenas 2% do total da população. 



II. A Revolução de 1917 (1ª fase) 

Em fevereiro de 1917 (março, pelo calendário vigente nos países ocidentais), eclodiram manifestações 
em Petrogrado (novo nome de São Petersburgo), exigindo a saída da Rússia da guerra. As tropas da 
capital recusaram-se a reprimir os manifestantes e aderiram a eles. O czar Nicolau ll, que se 
encontrava em seu quartel-general, foi impedido de entrar em Petrogrado. Em questão de dias, a 
insurreição alastrou-se por todas as grandes cidades do Império. 
Como o príncipe-herdeiro era hemofílico, Nicolau ll preferiu abdicar em favor de seu irmão, mas este 
recusou o trono. Para que a Rússia não ficasse acéfala, a Duma organizou um governo provisório 
constituído de aristocratas e burgueses, sob a chefia do príncipe Lvov. 
Tentando ganhar o apoio das massas, o novo governo adotou uma postura liberal, decretando anistia 
política. Com isso, milhares de prisioneiros foram libertados e centenas de exilados retornaram à 
Rússia. Entre eles, inúmeros revolucionários bolcheviques, liderados por Lenin. Imediatamente 
começaram a ser organizados sovietes de operários, soldados e camponeses, com vistas à realização 
da revolução socialista. 
Recém-chegado do exílio, Lenin tentou um golpe de Estado em julho de 1917, mas falhou e foi 
obrigado a se esconder por algum tempo. O príncipe Lvov foi substituído na chefia do governo 
provisório por um advogado chamado Kerensky, do Partido Social-Revolucionário (apesar do nome, 
essa era uma agremiação política moderada), que gozava de uma certa popularidade. Mas esta se 
deteriorou rapidamente, devido à insistência de Kerensky em continuar a guerra contra a Alemanha, 
apesar dos anseios de paz da população e da impossibilidade de a Rússia poder sustentar um conflito 
militar de tais proporções. 
 



III. A Revolução de 1917 (2ª fase) 
Em outubro de 1917 (novembro, pelo calendário ocidental), os bolcheviques finalmente 
tomaram o poder. Os sovietes, controlados por eles, haviam se transformado no poder 
de fato da Rússia, anulando o papel da Duma e de Kerensky. Um assalto ao palácio do 
governo, conduzido por soldados bolcheviques, resultou na fuga de Kerensky, que 
conseguiu se refugiar nos Estados Unidos. Algumas dezenas de jovens cadetes 
pereceram nas escadarias e salões do palácio, tentando defender seu líder que fugia. 
A Duma foi dissolvida e o poder foi assumido por um Conselho de Comissários do Povo, 
chefiado por Lenin. O novo governo convocou imediatamente uma Assembleia 
Constituinte. 
As eleições se realizaram em condições caóticas. Os bolcheviques dominavam 
Petrogrado, Moscou, Minsk e Kiev — ou seja, os grandes núcleos urbanos da Rússia 
Europeia. Mas seu poder estava longe de ser estável nas vastidões do agonizante 
Império Russo. Assim, as eleições deram maioria aos partidos não-bolcheviques. 
A Assembleia Constituinte reuniu-se em Petrogrado em janeiro de 1918 — por um único 
dia. Comprovada a hostilidade da maioria dos deputados ao Conselho de Comissários do 
Povo, Lenin ordenou seu fechamento. Começava a ditadura comunista, com todos os 
seus desdobramentos: a paz com a Alemanha, a Guerra Civil entre Brancos e Vermelhos 
(1918-21), a socialização (freada temporariamente pela NEP — Nova Política 
Econômica), a luta pelo poder entre Trotsky e Stalin e, enfim, a ditadura stalinista (1928-
53), uma das mais sangrentas de todo o século XX. 



6. Consequências da Revolução Russa 

Agora no poder, Lênin busca a realização e a implantação de uma sociedade 
igualitária e libertária. Dessa forma, várias medidas foram tomadas, como: 
 

a) desapropriação das terras de burgueses e da Igreja; 
 

b) distribuição dessas terras aos camponeses; 
 

c) estatização dos meios de produção (fábricas, lojas, bancos etc.). 
 
O início do governo de Lênin foi marcado, ainda, por uma guerra civil que abalou 
profundamente o país. Liderado por Trotsky, o Exército Vermelho derrotou o Exército 
Branco (oposição à revolução) e manteve os bolcheviques no poder. Entretanto, o 
cenário ainda era de paralisação econômica e crise social. 
Buscando a restauração da confiança no governo, foi lançada Nova Política Econômica 
(NEP), que estimulava a produção interna e a entrada de capital externo na Rússia. 
Esse processo resultou na volta do crescimento econômico e no fortalecimento 
industrial e agrícola do país. 
Em 1922, cinco anos após a revolução, foi instituída a URSS (União das Repúblicas 
Soviéticas Socialistas). 



7. Conclusão 

Após a morte de Lênin, no ano de 1924, uma disputa pelo poder foi travada 
por Trotsky e Stálin, de modo que o segundo saiu vencedor e assumiu o 
governo. Trotsky fugiu do país e foi morto na Cidade do México, em 1940. 
 
Ao mesmo tempo em que a URSS se tornou protagonista no cenário 
mundial, derrotando o nazismo na Segunda Guerra juntamente com Estados 
Unidos e Reino Unido, o regime totalitarista também é considerado 
extremamente rígido, principalmente nos tratos com a oposição e a 
imprensa, sendo responsável por inúmeras mortes. 
 
A Revolução Russa de 1917 é um dos movimentos sociais e políticos mais 
importantes da História, principalmente para o desenvolvimento de todo o 
contexto vivido no século XX na Rússia. Suas repercussões ecoam em 
diversas partes do mundo até os dias de hoje, influenciando governos em 
vários países e a própria forma de se fazer política, em tendências de 
esquerda e direita. 
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1. (Cesgranrio) "Desde os primeiros dias da Revolução, o nosso 
partido teve a convicção de que a lógica dos acontecimentos o 
levaria ao poder." (Leon Trotsky) Tal convicção foi posteriormente 
confirmada e a Revolução Russa de 1917 caracterizou-se como 
um dos mais importantes acontecimentos históricos da primeira 
metade do século XX, na medida em que significou a tentativa de 
se implantar o primeiro Estado socialista, experiência até então, 
sem precedentes. Dentre os fatores que favoreceram a eclosão 
dessa Revolução, identificamos corretamente o(a):  

Questões de vestibulares 



a) Acirramento da crise econômica e social decorrente da participação da Rússia na Primeira 
Guerra Mundial, que agravou a carestia generalizada de alimentos e as greves, e enfraqueceu a 
autoridade governamental do Czar. 

b) Desenvolvimento tardio do capitalismo industrial na Rússia, que favoreceu o afastamento da 
aristocracia rural e do exército da base de poder da monarquia czarista, substituídos pela 
burguesia e o operariado 

c) Substituição da autocracia czarista por um governo fundamentado em uma monarquia 
parlamentar liberal, que ampliou os direitos políticos individuais fortalecendo os partidos 
políticos, inclusive os mencheviques revolucionários. 

d) Revolução burguesa de 1905, que concedeu autonomia política e administrativa às 
nacionalidades que formavam o Império Russo, implementando uma política de reforma agrária 
que extinguiu os privilégios da aristocracia fundiária e da Igreja Ortodoxa.  

e) Vitória dos bolcheviques e mencheviques nas eleições da Duma legislativa (1906) convocada 
pelo Czar, após o "Domingo Sangrento", na qual obtiveram uma maioria parlamentar que 
possibilitou a implantação de diversas reformas econômicas socializantes 



2. (F. M. Santa Casa/SP) A revolução de fevereiro de 1917, na Rússia, pode ser 
caracterizada como: 

a) uma luta encabeçada por Lenin para estabelecer um estado soviético. 
 
b) uma reação da Igreja Ortodoxa contra a prepotência de Rasputin. 
 
c) um conflito de inspiração rural a fim de apoiar os mujiques. 

d) um movimento de caráter burguês com o objetivo de depor o czar Nicolau II. 

3. (PUC-Campinas) 
"... derrotas na guerra, deserções, motins militares contra os superiores, greves nas 
fábricas, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda 
na produção, aviltamento dos salários, incapacidade governamental, desemprego e 
crescente miséria das massas." 
O quadro descrito no texto conduziu à: 



a) crescente insatisfação da burguesia russa em relação ao governo do Czar. 
 
b) entrada da Rússia na I Grande Guerra. 
 
c) rebelião Boxer na China em 1900. 

d) Revolução Russa em 1917. 



4. (UFV/MG) Sobre a Revolução Russa, iniciada em 1917, é INCORRETO afirmar que: 

a) a Revolução de Fevereiro permitiu a chegada dos Soviets ao poder. 

b) a Revolução de Outubro foi marcada pela execução do Czar e de sua família. 
 
c) a atuação do país na I Guerra Mundial aumentou os problemas internos, como a fome. 
 
d) o Comunismo de Guerra estabeleceu rígido controle sobre a produção e o consumo. 


