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História

Neste Guia, você vai estudar Rússia pré-revolução de 1917
Pág. 46 à 49 do Volume 4
Prof. Rogério Cunha

As instabilidades na Rússia
O território do Império russo era bastante vasto, todavia uma parte considerável dele
era composto pela região da Sibéria (muito fria e adversa). A economia, ao longo da
segunda metade do século XIX, era predominantemente agrária. Todavia, as técnicas
rudimentares de produção, somadas ao clima, faziam com que as colheitas não
fossem suficientes para atender as necessidades da população. Estima-se, em fins
do século XIX, cerca de 30 milhões de russos passavam fome.
Para piorar o cenário, a Rússia possuía ainda fortes características aristocráticas,
que tornavam as desigualdades muito visíveis. Havia uma nobreza latifundiária
e uma massa de camponeses que vivia em condições similares à servidão, que
oficialmente só foi abolida na década de 1860, mas que na prática persistiu por
muito mais tempo.

As instabilidades na Rússia
Visando minimizar os problemas econômicos, a Rússia passa a, na
década de 1890, o seu processo de industrialização. O propósito era
tirar o Império da mesmice econômica, todavia os problemas sociais da
fome e da desigualdade não figuravam como uma preocupação.
Diante da industrialização, surge uma massa de operários que
começam a se organizar em movimentos sindicais para exigir melhorias
na qualidade de vida da população. Nesse cenário de industrialização,
movimento operário e desigualdade, as ideias socialistas começaram a
circular com muita intensidade nas cidades russas.
Houve, portanto, o surgimento de uma massa crítica que começou a
questionar os valores sociais propagados pelo Império russo.

Para refletir:

“Pelos padrões ocidentais contemporâneos, os níveis de educação e
alfabetização do povo russo eram constrangedoramente baixos. A maioria
dos camponeses era analfabeta e, de qualquer modo, eles tinham problemas
cotidianos de sobrevivência muito mais urgentes do que aprender a ler e
escrever.”
WOOD, Alan. As origens da revolução russa. São Paulo: Ática, 1991.

Participação camponesa nos processos revolucionários
A história russa está cheia de exemplos da participação de camponeses em
revoltas populares entre os séculos XVII e XVIII − o que mostra que a maior
parte da população não suportou de forma passiva os abusos de séculos de
exploração por parte do Estado russo (auxiliado por sua burocracia e de sua
pungente aristocracia latifundiária).
Embora as lutas fossem, muitas vezes, marcadas por motivações nacionais
e religiosas, os camponeses atribuíam os problemas aos nobres e aos
servidores públicos − que, corruptos, “traíam” um czar visto como bom e
generoso.
Entretanto, com a derrocada da mística que rodeava a imagem do czar, nas
revoluções do século XX os camponeses participaram ativamente.

Conflitos internos no Império Russo

“O Império Russo também enfrentou conflito interno. No dia 23 de abril foi feita uma
reunião secreta na província georgiana do império para celebrar o Dia do Trabalhador
e, com isso, aumentou também a esperança dos trabalhadores pelo fim da
autocracia. Na reunião do ano anterior, setenta trabalhadores haviam comparecido.
Em 1900, duzentos trabalhadores estavam presentes. [...] Os líderes do pequeno
e, em grande parte, exilado Partido Operário Social-Democrata Russo, fundado
em 1898, estavam convencidos de que a análise marxista do século XIX, em que o
colapso do odiado sistema capitalista só aconteceria por meio da luta de classes,
tornara a revolução inevitável nos Estados altamente industrializados.”
GILBERT, Martin. A história do século XX. São Paulo: Planeta, 2016. p. 20.

Refletindo sobre os processos revolucionários
©Wikimedia Commons

1. Na imagem ao lado, que reflete
os acontecimentos do chamado
“Domingo Sangrento”, como os
revolucionários são retratados?
2. A despeito da forte repressão,
o que possibilitou a coragem para
uma efetiva participação popular
nas revoluções russas do século
XX?
Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8c/The_Russian_Revolution%2C_1905_
Q81561.jpg>. Acesso em 14 ago. 2020.

EXERCÍCIOS
1. Sintetize os fatores de descontentamento dos mais pobres para com o
governo do Czar.
2. Pesquise quais foram os impactos da Guerra Russo-Japonesa de 1905 para
os descontentamentos.
3. Pesquise o impacto da participação da Rússia na Grande Guerra para o
aumento das tensões internas.

#IrAlém

Neste link você poderá acompanhar algumas fotos da Rússia antes da
Revolução de Outubro de 1917:
https://pt.euronews.com/2014/10/23/fotografia-a-russia-pre-revolucionaria-a-cores

Para ter uma visão mais aprofundada da História Russa do século XVII
até o período anterior à Revolução, assista ao documentário a seguir:
History of Russia (PARTS 1-5) - Rurik to Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=w0Wmc8C0Eq0

