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Tema Genérico do Plano de Aula: 

A Rússia czarista 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender o governo czarista do Nicolau II e as condições sociais da população russa. 

 Compreender o Domingo Sangrento (1905) como o despertar da consciência da classe operária levando à 

formação dos primeiros sindicatos, os sovietes, e a organização dos trabalhadores russos. 

 Compreender o processo de derrubada do czar (1917) e a instauração do governo provisório: a revolução de 

fevereiro. 

 Compreender a diferença entre os grupos revolucionários russos: os bolcheviques e os mencheviques. 

 Compreender o processo da revolução de outubro e a instauração do comunismo na Rússia: a Era Lênin e a Era 

Stálin.  

 

Objetos de Conhecimento 

História 
 A Rússia czarista 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e 
seu significado histórico. 
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Caderno, caneta. 

Aplicação/Fixação 

 Antecipadamente organize seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você 

encontra acima). 

 

AULA 1 

Revolução Russa (1917) 

A Revolução Russa de 1917 foi um levante popular ocorrido na Rússia contra o governo do czar Nicolau II 

em plena Primeira Guerra Mundial. 

Os revolucionários aboliram a monarquia e implantaram um regime de governo baseado em ideias 

socialistas. 

Causas da Revolução Russa 

Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No meio rural, os camponeses 

viviam submetidos à nobreza latifundiária, classe social teoricamente livre, porém que vivia subjugada pelo 

czar (imperador). 



No campo reinava uma forte tensão social com a permanência de um sistema de produção feudal, que 

retardava a modernidade do país. 

As reformas promovidas pelo czar Alexandre II (1855-1881) com a abolição da servidão em 1861, e a reforma 

agrária, pouco adiantaram para aliviar as tensões. 

O regime czarista reprimia todo tipo de oposição. A Ochrana, polícia política, controlava o ensino secundário, 

as universidades, a imprensa e os tribunais. 

Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria condenadas por crimes políticos. Capitalistas e 

latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. 

No governo do czar Nicolau II (1894-1917), a Rússia acelerou seu processo de industrialização aliada ao 

capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros industriais como Moscou e Petrogrado. 

Apesar disso, as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A 

burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos 

grandes empresários. 

A oposição ao governo crescia. Os partidos perseguidos iam para a clandestinidade, como o Partido Social 

Democratas. Seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições 

políticas. 

As divergências de opinião fragmentaram o partido, que se dividiu em duas tendências: 

 Bolcheviques (maioria, em russo), liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta 

armada para chegar ao poder. 

 Mencheviques (minoria, em russo), liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de se 

chegar ao poder através de vias normais e pacíficas como, por exemplo, as eleições. 

  

 A partir da tabela abaixo, explique a diferença entre os grupos revolucionários e a adesão massiva ao 

bolchevismo, garantindo a derrubada do governo provisório e a instauração imediata do socialismo, da 

ditadura do proletariado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
AULA 2 

 Após a leitura dos textos sugeridos, converse com seus pais sobre o sistema capitalista de produção.  

 

No Brasil, como na maioria dos países do mundo, as pessoas são classificadas pela sua condição 

socioeconômica em função de sua renda. De acordo com a renda, os sujeitos são delimitados em classes 

sociais. 

A noção de classe social se originou concomitantemente ao capitalismo e quanto mais elevada à classe 

social de um indivíduo, maior seu poder de consumo.  

 

  

Reflita e escreva no caderno: 

 Mas afinal, como seria viver numa sociedade onde todas as pessoas tivessem a mesma renda e as 

mesmas condições de acesso a saúde, educação, lazer e cultura? 

 



  
AULA 3 
Teste seus hábitos de consumo e de seus familiares: 

1. Evito deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados. 

A) Sempre  B) Às vezes   C) Raramente  ou   D) nunca 

2. Fecho a torneira enquanto escovo os dentes. 

A) Sempre  B) Às vezes  C) Raramente ou D) nunca  

3. Desligo aparelhos eletrônicos quando não estou usando.  

A) Sempre   B) Às vezes  C)Raramente ou   D) nunca 

4. Costumo planejar as compras de alimentos. 

A) Sempre  B) Às vezes  C) Raramente  ou    D) nunca 

5. Costumo pedir nota fiscal quando faço compras. 

 A) Sempre     B) Às vezes     C)Raramente   ou    D) nunca. 

6. Costumo planejar compra de roupas. 

 A) Sempre  B) Às vezes  C) Raramente ou D) nunca. 

7. Costumo utilizar o verso de folhas de papel já utilizadas. 

 A) Sempre  B)Às vezes   C)Raramente ou D) nunca 

8. Costumo ler o rótulo atentamente antes de decidir uma compra.  

A) Sempre  B)Às vezes   C)Raramente ou D) nunca 

9. A família separa o lixo para reciclagem (lata, papel, vidro, PET, garrafas). 

 A) Sempre     B)Às vezes   C)Raramente ou D) nunca 

10.  Espero os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira. 

 A) Sempre      B)Às vezes   C)Raramente ou D) nunca 

11. Comprei produtos feitos com material reciclado nos últimos 6 meses. 

 A) Sim  B) Não  C) Não sei 

12. Comprei produtos orgânicos nos últimos 6 meses (por exemplo: alimentos sem agrotóxicos, carne sem hormônios ou 

antibióticos).  

 A) Sim    B) Não    C) Não sei 

13. Procuro conhecer e aprendo sobre empresas e produtos. 

  A) Sim     B) Não   C) Não sei 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas os alunos deveram apresentar as atividades no caderno. 

Registro de Frequência – No retorno às aulas com atividades no caderno. 

Referencial - Estas atividades foram realizadas a partir das informações do site: https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-

revolucao-russa/ 
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