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Texto base da disciplina de história: Revolução Russa 
  

ATIVIDADES 
 
1 – Copie e leia a continuação do texto. 
 
- O partido Operário Socialdemocrata Russo 
 Influenciados por ideais marxistas, intelectuais operários russos organizaram vários 
agrupamentos políticos, que se juntaram em 1898 para formar o partido Operário 
Socialdemocrata Russo (POSDR). Esse partido foi duramente perseguido, sendo logo 
desmantelado pela polícia do czar, que prendeu vários de seus membros; seus principais líderes, 
porém, Vladimir Ulianov (conhecido como Lenin) e Lev Bronstein 9conhecido como Trotsky), 
deixaram a Rússia e voltaram a se organizar no exterior. Havia, no entanto, divergências internas 
no Partido Operário que o levaram a se dividir em dois grupos: os bolcheviques (“maioria”, em 
russo) e os mencheviques (“minoria”, em russo).  
 

 Bolchevique Menchevique 

Principal líder Lenin Martov 

Objetivo Conquistar o poder por meio 
da revolução socialista.  

Conseguir o poder aliando-se 
à burguesia e obtendo a 
maioria no Parlamento.  

Estratégia Confiar a luta revolucionária a 
um partido disciplinado que 
unisse soldados, operários e 
camponeses.  

Promovendo uma revolução 
burguesa contra o czarismo, e, 
depois, chegar ao socialismo 
pela via eleitoral.  

 
- A rebelião popular de 1905 e o ingresso da Rússia na primeira Guerra Mundial 
 Em 1904, a Rússia e o Japão travaram uma guerra imperialista pelo controle da 
Manchúria. A Rússia saiu da guerra derrotada e, com isso, perdeu territórios e prestígio. 
Internamente, a guerra elevou a tensão social e a crítica ao czarismo. Em um domingo de 1905, 
operários em greve e suas famílias caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo 
cobertas de neve em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo czarista, com um abaixo-
assinado a seguir, pedindo melhores condições de trabalho, melhores salários, proteção do czar, 
etc.  
 O documento não chegou a ser entregue ao czar, pois ele mandou que seus soldados 
atirassem contra a multidão à queima-roupa. Mais de mil manifestantes foram mortos e perto de 5 
mil saíram feridos. O fato ficou conhecido como Domingo Sangrento. 
 Os populares reagiram ao Domingo Sangrento, promovendo uma série de greves e 
revoltas. A mais famosa delas foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin contra os 
castigos corporais e a fome a que eram submetidos na marinha czarista. 
 A onda de rebeldia foi duramente reprimida; diante disso, os populares reagiram 
organizando os primeiros sovietes.  
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 Em 1984, decidida a controlar o acesso do Mar negro ao Mar Mediterrâneo, a Rússia 
czarista entrou na Primeira Guerra Mundial. O Império Russo mobilizou contra os alemães cerca 
de 13 milhões de soldados, mas esse exército numeroso carecia de fuzis, botas, cobertores e, 
sobretudo, treinamento adequado. O resultado foi trágico: em pouco temo milhões de soldados 
foram mortos. A população civil também foi fortemente atingida pelo desemprego, pela inflação e 
pela fome.  
 
- O processo revolucionário 
 O povo culpava o czar Nicolau II pelas derrotas da Rússia na primeira Grande Guerra e 
saqueava armazéns e lojas em busca de comida e roupa. Uma onda de protestos se alastrou 
pelo país. Em 23 de fevereiro de 1917 (calendário juliano), tecelãs e operários de São 
Petersburgo marcharam em direção ao prédio do governo; no caminho conseguiram inclusive o 
apoio de soldados do exército czarista, que entregavam suas armas e se juntavam aos rebeldes. 
Unido, o povo invadiu o Palácio de inverno e pôs fim ao czarismo na Rússia. Em 27 de fevereiro, 
a bandeira do Império Russo foi substituída por bandeiras vermelhas.    


