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CONTEÚDO: REVOLUÇÃO RUSSA
OBJETIVOS:
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.

•Recursos:

•Uso da fotografia como registro de versões da história e vídeos



COMO OCORREU A REVOLUÇÃO RUSSA?
https://www.youtube.com/watch?v=EYPPSnwN3ag
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• 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.

• Sistema político: Czarismo –Monarquia Absolutista (Reprimia qualquer
manifestação contrária ao governo – Domingo Sangrento);

• Insatisfação com a Primeira Guerra Mundial;

4



• Revolução realizada pelo operários que trabalhavam em
ambientes insalubres, com baixos salários e longas jornadas de
trabalho;

• Começava então a formação dos sovietes (organização de
trabalhadores russos) sob a liderança de Lênin.
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Em 09 de janeiro de 1905, um domingo, uma grande 
manifestação PACÍFICA marchou em direção do 

Palácio de Inverno para entregar ao Czar Nicolau II 
(1868-1918) uma série de petições.

• A guarda real não deixou a multidão
se aproximar do Palácio de Inverno e
abriu fogo. Mais de 1000 pessoas
morreram e cerca de cinco mil
ficaram feridas.

• Diante da brutal repressão, os
protestos contra a autocracia
aumentaram e em outubro de 1905
se reuniram pela primeira vez os
representantes dos trabalhadores da
cidade de Moscou.



7

Czar Nicolau II e suas filhas
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Em fevereiro de 1917, em
plena guerra mundial, o
regime czarista da Rússia
é derrubado por um
amplo levante de massas.
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