#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 3

ANO(S)

DISCIPLINA HISTÓRIA A

12.º

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

• Analisar a construção do modelo ideológico socialista
partindo dos antagonismos sociais e políticos que levaram à
revolução de outubro de 1917.

Título/Tema do Bloco
A construção do modelo soviético.

Tarefas/ Atividades/ Desafios
Secundário/12.º ano
DESAFIO
Leia, com atenção o texto que se segue, e depois responda.
1.
A nossa atitude para com a guerra, que é incontestavelmente
uma guerra imperialista de salteadores, não admite qualquer concessão
(…).
2.
O que há de original na situação da atual Rússia é a transição da
primeira etapa da revolução (que deu o poder à burguesia) (…) para a
segunda etapa que deve dar o poder ao proletariado e às camadas
pobres do campesinato.
3.
Nenhum apoio ao Governo Provisório.
4.
(…) Explicar às massas que os sovietes de deputados operários são
a única forma possível de um governo revolucionário.
5. Não à república parlamentar, sim à república de deputados
operários,
assalariados agrícolas e camponeses, no país interior, de baixo até
cima (…).
6. Nacionalização de todas as terras no país; as terras serão postas à
disposição dos assalariados agrícolas e doa camponeses. (…)
7. Fusão imediata de todos os bancos do país num só banco
nacional colocado
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sob controlo do soviete de deputados operários.
8. A nossa tarefa imediata não é a de “introduzir” o socialismo, mas
unicamente de passar ao controlo da produção social e da repartição
de produtos pelos sovietes de deputados operários.
9. (…) mudar a denominação do partido: em lugar de social-democrata,
é preciso chamá-lo de comunista.
10. Tomar a iniciativa de uma Internacional Revolucionária.
Lenine, As tarefas do proletariado na presente revolução, publicado no
jornal Pravda a 20 de abril de 1917

1. A propósito das “Teses de Abril” Evidencia a oposição ao Governo
Provisório, no que respeita à forma de governo e à atitude para com a
Guerra Mundial.
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