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OBSERVAÇÕES:
- A numeração das páginas é contada a partir da capa, porém, os números deverão
aparecer apenas a partir da página da introdução.
- A numeração deverá ser colocada no canto inferior direito da página.

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO:
Fonte: Arial
Tamanho: 12
Espaço entre Linhas: 1,5
Alinhamento: Justificado.

Pular 1 linha
Pular 1 linha
A Revolução Russa de 1917 é considerada o modelo clássico de revolução
proletária que destruiu a ordem capitalista e burguesa lançando os fundamentos do
primeiro Estado socialista da história da humanidade. Assim como a Revolução
Francesa de 1789 foi o modelo clássico de revolução burguesa que desmantelou a
velha ordem feudal e aristocrática, criando as condições para o desenvolvimento do
capitalismo moderno, e resultou também no estabelecimento do poder soviético sob
o controle do partido bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União
Soviética, que durou até 1991.

OBSERVAÇÕES:
- Esta página deve ser utilizada exclusivamente para a introdução. Você deverá dar
continuidade a sua pesquisa na próxima folha.
- A introdução deve ser um breve resumo sobre o tema que será abordado em sua
pesquisa. Deixe as informações mais relevantes para ser apresentadas dentro de
sua pesquisa.

TÍTULO DA PESQUISA
Fonte: Arial
Tamanho: 14 em Negrito
Espaço entre Linhas: 1,5
Alinhamento:
Centralizado

2. REVOLUÇÃO RUSSA
Pular 1 linha
Pular 1 linha

A Revolução Russa foi um período de conflitos, iniciados em 1917, que
derrubou a autocracia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir
Lênin. Recém industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial,
a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e
ganhando pouco, com grande parte da sua população vivendo em condições
miseráveis. [...]
Em seguida no governo de Nicolau II este investimento começa a cair
gradativamente, pois ele era despreocupado com a população. Nicolau não tinha
visão política, não se importava com o povo, não tinha uma visão futurista. Havia
uma exploração muito forte do povo camponês num sistema de organização ainda
com resquícios de feudalismo. O socialismo era uma ideia presente muito forte nas
massas camponesas ligadas ao marxismo, outros eram anarquistas, outros
monarquistas liberais, ou seja, ainda havia também uma estagnação de ideais
políticos entre a população. Por outro lado, procurou facilitar a entrada de capitais
estrangeiros para promover a industrialização do país, principalmente da França, da
Alemanha,

da

Inglaterra

e

da

Bélgica.

Formou-se

um

operariado

de

aproximadamente 3 milhões de pessoas, que recebiam salários miseráveis e eram
submetidas a jornadas de 12 a 16 horas diárias de trabalho, não recebiam
alimentação e trabalhavam em locais imundos, sujeitos a doenças. [...]
Os trabalhadores se reúnem formando o Partido Operário Social Democrata
Russo, que tinha o interesse de tomar medidas contra o governo e que
reivindicassem suas causas. Porem com ideias distintas o grupo acaba se dividindo
entre mencheviques e bolcheviques. [...]

OBSERVAÇÕES:
- Todo o texto da pesquisa deve estar com alinhamento Justificado.
- Não esqueça de colocar o espaço dos parágrafos.
- O espaçamento entrelinhas deverá ser de 1,5.

3. MENCHEVIQUES E BOLCHEVIQUES

TÍTULO DA PESQUISA
Fonte: Arial
Tamanho: 14 em Negrito
Espaço entre Linhas: 1,5
Alinhamento:
Centralizado

Pular 1 linha
Pular 1 linha
O grupo dos Mencheviques, liderados por Martov, defendiam que os
trabalhadores podiam conquistar o poder participando normalmente das atividades
políticas. Acreditavam, ainda, que era preciso esperar o pleno desenvolvimento
capitalista da Rússia e o desabrochar das suas contradições, para se dar início
efetivo à ação revolucionária. Como esses membros tiveram menos votos em
relação ao outro grupo, ficaram conhecidos como mencheviques, que significa
minoria;
Já os Bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam que os trabalhadores
somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Pregavam a formação de
uma ditadura do proletariado, na qual também estivesse representada a classe
camponesa.

Como

esse

grupo

obteve

mais

adeptos,

ficou

conhecido

como bolchevique, que significa maioria. Trotsky, que inicialmente não se filiou a
nenhuma das facções, aderiu aos bolcheviques mais tarde, em 1917.
Pular 1 linha
Pular 1 linha

4. O FIM DA REVOLUÇÃO
Pular 1 linha
Pular 1 linha
Em dezembro de 1922, foi organizado um congresso geral de todos os
sovietes,

ocorrendo

a

fundação

da União

das

Repúblicas

Socialistas

Soviéticas (URSS). O governo da União, cujo órgão máximo era o Soviete
Supremo (Legislativo),

passou

a

ser

integrado

diversas repúblicas. [...]

OBSERVAÇÕES:
- Repetir as mesmas orientações da página anterior.

por

representantes

das

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pular 1 linha
Pular 1 linha
Podemos concluir que a Revolução Russa foi um dos acontecimentos
históricos mais importantes ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial. Sua
importância decorre do fato de ter provocado a ruptura da ordem socioeconômica
capitalista, que se espalhava pelo mundo sob a hegemonia das grandes potências
europeias e dos Estados Unidos.
Por uma série de circunstâncias, a Rússia foi o primeiro país onde se tentou
levar à prática as ideias do socialismo científico, elaboradas principalmente por Marx
e Engels. A União Soviética, a partir de 1917, tornou-se o país pioneiro de uma
experiência de enormes proporções, a da criação de uma sociedade socialista,
permanecendo isolada nessa situação até o fim da Segunda Guerra Mundial,
quando inúmeros países passaram a fazer parte do mundo do socialismo.

OBSERVAÇÕES:
- Repetir as mesmas orientações da página anterior em relação a formatação.
- Nas considerações finais (Conclusão) procure expressar o que você aprendeu com
o seu trabalho de forma clara e objetiva, além de salientar como o trabalho contribuiu
de forma significativa para o seu aprendizado.
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OBERVAÇÕES:
- TODOS os meios de pesquisa (livros, sites, revistas, etc.) consultados deverão
fazer parte de suas referências, mesmo aqueles que não foram aproveitados em seu
trabalho, pois ainda assim serviram de meios de pesquisa.
- Para citar as referências de livros você deverá seguir o exemplo acima, bem como
sites de internet.

