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Revolução Russa 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o objetivo de apresentar a Revolução Russa e seus antecedentes, 

caracterizando os principais grupos envolvidos, bem como as suas lideranças e motivações. Além 

disso, os estudantes devem compreender as etapas do processo revolucionário, estabelecendo 

relações com o pensamento socialista, sobretudo com a teoria de Karl Marx. Para atingir tais 

objetivos, os estudantes desenvolverão atividades didáticas de análise de documentos históricos e 

produção textual. A pintura de Ilya Repin do final do século XIX será utilizada como uma fonte para 

conhecer e avaliar a realidade de parte dos trabalhadores russos antes da revolução. A elaboração do 

texto consiste na produção coletiva (trios) em que os estudantes devem construir e justificar suas 

perspectivas sobre alguns aspectos da Revolução Russa. Por último, as capas de dois jornais do 

movimento operário brasileiro, A Plebe, de 1917, e o jornal A Causa Operária, de 1928, serão 

utilizadas para auxiliar na análise dos desdobramentos e impactos da Revolução Russa.  A 

interpretação de documentos históricos desse período procura tornar os estudantes capazes de 

identificar os desdobramentos da Revolução Russa ao longo da História, refletindo sobre seu 

significado a partir de sua própria realidade.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os antecedentes da Revolução Russa. 

• Identificar a relação entre o pensamento socialista e a Revolução Russa. 

• Compreender o processo revolucionário e seus desdobramentos. 

• Conhecer os principais grupos que participaram desse processo, suas lideranças e 
motivações. 

• Identificar o alcance mundial da Revolução Russa e suas consequências. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

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

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A Rússia e o movimento socialista 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, caneta e borracha.  

• Material de referência: Imagem, Rebocadores do Rio Volga, obra de Ilya Repin. Fonte: Google Arts. Disponível em: 
<https://artsandculture.google.com/asset/barge-haulers-on-the-volga/WAG9_bL0sypwYQ>.  

• SILVA. Marcos Henrique. Pintura Realista Russa no século XX – A construção da realidade proletária. Revista de História 
e Estudos Culturais. Out/nov/dez de 2008. v. 5. n. 4. ISSN 1807-6971. Disponível em: 
<www.revistafenix.pro.br/ZIP17/ARTIGO_12_ MARCOS_ HENRIQUE_SILVA_FENIX_OUT_ NOV_DEZ_2008.zip>. 
(Acessos em: 21 ago. 2018.) 

Ao iniciar a aula, faça um diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o 

movimento operário do século XIX. Pergunte, por exemplo, como eram as condições de vida dos 

operários nos anos iniciais da Revolução Industrial e como eles atuaram para mudar essas condições. 

Explique que alguns movimentos de resistência na Inglaterra, com o cartismo e ludismo, representam os 

primórdios da luta entre operários e burgueses. Cite a importância da formação de partidos e teorias que 

almejavam o comunismo, com base no pensamento de Karl Marx no final da década de 1840. 

Para contextualizar, esclareça que, no século XIX, diferentes correntes ideológicas 

começaram a tomar a liderança no movimento operário. O anarquismo, por exemplo, defendia o fim 

do Estado e da exploração do homem pelo homem. Para isso, propunham a luta direta do 

trabalhador, principalmente por meio de greves. Cite também a social-democracia, que afirmava a 

necessidade de reforma dentro do capitalismo como via de se alcançar o comunismo. Além disso, a 

maior parte dos sociais-democratas acreditava na aliança entre operários e burgueses. 

Na sequência, comente que nesse período os pensadores Karl Marx e Friedrich Engels 

publicaram o Manifesto do Partido Comunista em 1848. Essa publicação ocorreu durante a chamada 

“Primavera dos povos”, momento em que eclodiam diversas revoltas liberais nos países Europeus, as 

quais, pela primeira vez, contavam com a presença de operários. Os socialistas científicos defendiam 

a ideia de que a classe trabalhadora deveria se organizar em um partido político e, por meio de uma 

revolução social, tomaria o Estado e implementaria a “Ditadura do proletário”, que, apesar do nome, 

se tratava de um governo de caráter provisório sob controle dessa classe social. Essa etapa da 

história, segundo a visão marxista, seria denominada “socialismo”, momento caracterizado pelo 

controle social dos meios de produção e da riqueza gerada pelos trabalhadores. A última etapa dessa 

transição dispensaria o papel do Estado, o que possibilitaria a ascensão do comunismo. 

https://artsandculture.google.com/asset/barge-haulers-on-the-volga/WAG9_bL0sypwYQ
http://www.revistafenix.pro.br/ZIP17/ARTIGO_12_%20MARCOS_%20HENRIQUE_SILVA_FENIX_OUT_%20NOV_DEZ_2008.zip
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Em seguida, explique o que foram as Internacionais Comunistas. Comente que em 1864 foi 

fundada em Londres a Primeira Internacional Comunista, órgão que reuniu, pela primeira vez, líderes 

do movimento socialista de diversos países. Ressalte que esse caráter internacionalista da entidade 

pode ser evidenciado pela última frase do Manifesto Comunista: “Trabalhadores de todo o mundo, 

uni-vos!”, o que demonstra a amplitude do discurso socialista para a época. Na sequência, comente 

que em 1876 foi fundada a Segunda Internacional Comunista, que reuniu membros de partidos 

socialistas, como comunistas, sociais-democratas e anarquistas.  

É importante frisar que neste período os novos meios de transporte e de comunicação foram 

fundamentais na difusão das ideias socialistas pelo mundo. Diversos jornais foram criados pelos 

socialistas e os escritos de Marx e Engels, como o Manifesto comunista e O capital, foram 

amplamente difundidos.  

Após essa explanação, volte ao contexto russo para que os estudantes compreendam, 

paulatinamente, os motivos que desencadearam o processo revolucionário no país e a assimilação 

dos ideais socialistas. Explique que, no início do século XX, a Rússia ainda era uma monarquia 

absolutista governada pelo czar Nicolau II. A população somava cerca de 150 milhões de pessoas e, 

80%, aproximadamente, vivia na área rural. Os 20% restantes eram compostos por operários 

urbanos que viviam em péssimas condições e pela elite aristocrática. A servidão, embora abolida 

legalmente desde o século XIX, ainda era praticada na Rússia. Ou seja, o povo russo vivia sob o 

comando e opressão do Império Czarista.  

Em meio a disputas por mercados na Ásia, a Rússia entrou em guerra com o Japão, o que 

causou uma grande crise no país já que o czar perdeu não apenas a guerra, mas a sua popularidade. 

O respeito à autoridade do czar piorou ainda mais quando suas tropas abriram fogo contra a 

população que se manifestava pacificamente diante da sede do governo russo. A repressão sobre 

esses manifestantes, conhecido como Domingo Sangrento, gerou mais protestos e greves. Dois 

grupos socialistas ganharam força nesse processo, recebendo grande apoio da população civil e de 

setores militares: os mencheviques e os bolcheviques. Além disso, houve um fortalecimento dos 

sovietes, conselhos regionais formados por operários e camponeses.  

Os mencheviques defendiam o fim do czarismo por meio de uma revolução nos moldes da 

francesa (1789), apostando em mudanças gradativas e em alianças com outras classes, como a 

burguesia. Já os bolcheviques, de linha marxista, acreditavam em uma revolução pela tomada do 

poder e a implementação do socialismo. Plekanov e Martov eram os principais líderes mencheviques 

e defendiam aumentar o poder da Duma, o parlamento russo. Já os bolcheviques, liderados por 

Lênin, Stálin e Trotsky, defendiam uma revolução imediata, tomada do poder pelos operários, com o 

fortalecimento dos sovietes e a implementação do socialismo. Ressalte que esses dois grupos 

disputaram os rumos da Revolução Russa (tema que será tratado na aula seguinte). 

Após essa breve contextualização, peça aos estudantes que formem duplas. Entregue a cada 

dupla uma imagem da obra de arte Rebocadores do Rio Volga (burlaki) juntamente com o quadro 

informativo a seguir. Peça aos estudantes que façam uma redação de análise da imagem, 
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informando: título, autoria, data/local (contexto), descrição das pessoas representadas na imagem 

(na frente e no fundo), detalhes do cenário e dos objetos apresentados. Por fim, afirme que eles 

devem relacionar essa pintura com o contexto da Rússia apresentado em aula. 

Nome da obra: Rebocadores do Rio Volga 

Autor: Ilya Repin 

Período de produção: entre 1870 e 1873.  

Informações adicionais: Ilya Repin observava, desde a década de 1870, os rebocadores de 

embarcações do Rio Volga (burlaki). Atualmente o quadro está em exposição no Museu de São 

Petersburgo. 

Durante a análise da imagem da obra, oriente as duplas auxiliando e esclarecendo as 

dúvidas. Na imagem, há 11 puxadores de barcos no Rio Volga, e a maioria deles está com os corpos 

arqueados para a frente, evidenciando cansaço. O barco está sendo puxado contra a correnteza, o 

que parece intensificar o esforço dos trabalhadores. Esses trabalhadores eram conhecidos como 

burlaki. Em alguns lugares da Rússia, mulheres exerciam essa atividade. O autor da imagem, Repin, 

fez uma viagem no início da década de 1870 pela Rússia, representando diversos personagens russos, 

entre eles os burlakis. Se necessário, chame a atenção dos estudantes para a escolha do pintor, que 

colocou em primeiro plano os burlakis, deixando a embarcação e o seu proprietário ao fundo, em 

tamanho menor. Ressalte que a perspectiva adotada revela a intenção do autor.   

Espera-se que, na análise da imagem, os estudantes reconheçam que o pintor faz uma 

denúncia da situação de pobreza e exploração dessas pessoas, assim como a relacionam com a 

opressão do Império Czarista. É importante ressaltar que no contexto de produção da obra, os ideais 

socialistas já estavam difundidos, já que a Segunda Internacional Comunista havia sido fundada em 

1876. No final da aula, recolha as atividades, corrija-as e as devolva na próxima aula. 

 

Aula 2 – A guerra, a crise e a Revolução 

Duração:  cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileira e depois agrupados para fazer a atividade didática em trios.  

Recursos e/ou material necessário: Planisfério político. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2018. 

Inicie a aula devolvendo as atividades realizadas na aula anterior. Verifique se os estudantes 

apresentaram dificuldades na análise da imagem e comente-as nessa parte inicial. Reitere a ideia de 

que o autor quis mostrar as péssimas condições dos trabalhadores russos, que eram tratados como 

animais de carga. Pergunte aos estudantes, com base na aula anterior, de que forma os 

mencheviques e bolcheviques propunham mudar essa situação de exploração. Espera-se que os 

estudantes sejam capazes de afirmar que os mencheviques apostavam na aliança com a burguesia 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf
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por meio de mudanças gradativas na estrutura capitalista. Já os bolcheviques (marxistas) desejavam 

uma revolução imediata, a tomada do poder por parte dos trabalhadores, a implementação da 

ditadura do proletário e do socialismo. Nesse momento, esclareça que o tema desta aula será sobre 

a disputa desses dois grupos durante o processo revolucionário russo.  

Recorde que em 1914 a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, mas sofreu sucessivas 

derrotas no campo de batalha, além de passar por uma grave crise econômica acentuada pela 

própria guerra. A Rússia enviou mais de 12 milhões de homens para o combate e teve 1,5 milhão de 

mortos. Além disso, em razão da crise econômica, o país enfrentava uma crise de desabastecimento, 

o aumento do preço dos alimentos e a contestação da autoridade do czar, o que gerou diversas 

manifestações e greves.  

Diante dessa situação, em março de 1917 (ou fevereiro, segundo o calendário russo), os 

mencheviques e a burguesia conseguiram, após manifestações que contaram com o apoio de setores 

militares, fazer o czar abdicar do trono. Com sua deposição, a Duma, parlamento russo, assumiu o 

governo. O menchevique Kerensky teve grande destaque na Duma, sendo um dos maiores 

defensores da permanência russa na Primeira Guerra. Esse primeiro ato revolucionário é conhecido 

como “Revolução de Fevereiro”. 

Após sucessivas derrotas no front, a população russa iniciou protestos contra o governo 

menchevique. Em outubro de 1917 (segundo o calendário russo) os bolcheviques lideraram uma 

revolução que acabou depondo os membros da Duma e colocando no poder um triunvirato 

composto por Lênin, Stálin e Trotsky, concretizando, assim, a chamada “Revolução de Outubro”. 

Em 1918, após ceder territórios aos alemães e perdoar as dívidas com o Império Turco-

Otomano, o governo revolucionário assinou o acordo de Brest-Litovski e retirou a Rússia da Primeira 

Guerra Mundial. No mesmo ano, os bolcheviques passaram a chamar seu partido de Partido 

Comunista Russo e fundaram a Terceira Internacional Comunista com o objetivo de levar a revolução 

operária para outras regiões do mundo. 

Ressalte que, após a tomada do poder pelos bolcheviques, teve início a Guerra Civil Russa, 

durante a qual o exército bolchevique, conhecido como Exército Vermelho, lutou contra membros do 

Exército Branco, composto por monarquistas, mencheviques e membros da Igreja Ortodoxa da 

Rússia – apoiados pelas potências capitalistas europeias. Comente que a guerra civil terminou apenas 

em 1921, com a morte de mais de 8 milhões pessoas, deixando boa parte das forças produtivas da 

Rússia destruídas.  

Com o fim da guerra civil, o Partido Comunista aprovou, em 1921, a proposta de Lenin –

chamada de “Nova Política Econômica”. A NEP, como ficou conhecida, acabava com o chamado 

comunismo de guerra, no qual fábricas eram sumariamente retiradas dos donos assim como a 

produção agrícola de boa parte da população da área rural. Práticas capitalistas foram 

implementadas como a abertura de empresas privadas, liberdade de comércio interno, assim como 

para entrada de capitais estrangeiros. Após essas transformações, em 1922, foi formada a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A União Soviética chegou a ser composta por 15 Estados 

membros.  
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Se possível, apresente o planisfério político atual e indique os países que faziam parte da 

URSS. A Rússia, o maior país do mundo ainda hoje, era o centro político da URSS, cuja capital era 

Moscou. Também faziam parte da URSS os países bálticos (Estônia, Lituânia e Letônia), a Bielorrússia, 

Moldávia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Quirquistão, Tajiquistão, 

Turquemenistão e Uzbequistão.   

Com a morte de Lênin, em 1924, começou uma disputa política entre Stálin e Trotsky sobre 

os rumos da revolução. Trotsky defendia a tese da “revolução permanente”, enquanto Stálin 

defendia a tese do “socialismo em um único país”. Com base na ideia expansionista da Revolução 

Francesa levada a cabo por Napoleão, Trotsky acreditava que o processo revolucionário deveria 

alcançar outros países; já Stálin defendia a ideia de que o socialismo deveria ser primeiro 

implementado em um país para depois ser levado a outros países. 

Antes de finalizar a aula, peça aos estudantes que formem trios para a elaboração de um 

texto em que eles apontem, de acordo com a opinião pessoal, o lado positivo e o lado negativo da 

Revolução, segundo a perspectiva dos direitos humanos. Ressalte que eles deverão justificar cada 

aspecto por meio dos dados apresentados em aula. É importante que o texto explicite os 

antecedentes e processos da revolução, referenciando as divergências entre mencheviques e 

bolcheviques, assim como a chamadas Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Durante a 

atividade, oriente-os e observe o debate entre os colegas do grupo. Esclareça as dúvidas. Ao final da 

aula, recolha os textos, corrija-os e devolva na aula seguinte. 

Essa atividade tem o objetivo de suscitar a reflexão e o desenvolvimento de uma postura 

crítica, já que os estudantes são orientados a apontar aspectos positivos e/ou negativos por meio de 

justificativas que referenciam conteúdos trabalhados em aula (dados históricos). Além disso, eles 

precisam negociar entre si o que deve ser destacado como positivo e negativo, além de exercitar a 

capacidade de síntese.   

 

Aula 3 – Influência da Revolução Russa no Brasil  

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: inicialmente sentados em fileiras e, depois, organizados em trios. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, caneta, borracha, dicionário e cópias de jornais para cada trio.  

Materiais de referência:  

• Capa do jornal A Plebe de 9 de julho de 1917. Biblioteca da Universidade do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<https://bibdig.biblioteca.unesp.br/bitstream/handle/10/7045/a-plebe-1917-0005.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.  

• Capa do jornal A Classe Operária de 25 de agosto de 1928. Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-classe-operaria/>. (Acessos em: 23 ago. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo os textos da aula anterior. Pergunte se alguns trios querem 

apresentá-lo ao restante da sala. Faça a mediação e aponte as inconsistências. Em seguida, retome 

alguns aspectos da Revolução Russa e afirme que nesta aula os estudantes conhecerão parte de seus 

desdobramentos pelo mundo.    

https://bibdig.biblioteca.unesp.br/bitstream/handle/10/7045/a-plebe-1917-0005.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-classe-operaria/
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Comente que, em 1928, Stálin suspendeu a NEP, estatizando todas as indústrias e impondo a 

coletivização forçada do campo – onde todas as terras e toda a produção agrícola passaram a ser 

propriedade do Estado. No lugar da NEP foram postos em prática os planos quinquenais, que 

estabeleciam metas para a URSS se tornar a maior potência econômica mundial.  

Exponha na lousa a tabela com os principais eventos da Revolução Russa e peça aos 

estudantes que a transcrevam no caderno, de forma que tenham o registro das informações centrais 

para a realização de uma atividade didática, que será apresentada após a aula expositiva.  

Tabela com eventos da Revolução Russa 

Ano Evento 

1905 Guerra entre Rússia e Japão. Crise econômica e levantes operários. Domingo Sangrento. 

1914 Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Czar é monarca absoluto. 

1917 Em fevereiro, mencheviques e burgueses chegam ao poder. Fortalecimento da Duma. 

1917 Em outubro, bolcheviques chegam ao poder. 

1917-1921 Guerra Civil Russa. Deixa cerca de 8 milhões de mortos. 

1921 Nova Política Econômica é posta em prática. 

1924 Morte de Lenin. Disputa entre Stalin e Trotsky. 

1928 Fim da NEP. Implementação dos planos quinquenais. 

Nos primeiros anos do governo de Stálin, a URSS manteve-se relativamente isolada do resto do 

mundo, o que não impediu que a Revolução Russa servisse de inspiração para o movimento socialista em 

todo o mundo, como o Partido Comunista Alemão (1919), o Partido Comunista Chinês (1920) e o Partido 

Comunista do Brasil (1922). Explique que nessa aula eles conhecerão como alguns princípios da 

Revolução Russa impactaram e influenciaram a formação do partido comunista brasileiro.  

No Brasil, o movimento operário foi liderado pelos anarquistas até o início da década de 

1920. Em 1917 e 1919 ocorreram grandes greves no Brasil, durante as quais os anarquistas foram as 

principais lideranças. Reitere que a greve era a principal estratégia utilizada pelos anarquistas. Com 

as notícias da Revolução Russa chegando ao Brasil, militantes socialistas e anarquistas aderiram à 

ideologia marxista. Em 1922, foi fundado no estado do Rio de Janeiro o Partido Comunista Brasileiro, 

o PCB. A partir desse momento, a liderança do movimento operário passou dos anarquistas para os 

marxistas. Dos 9 fundadores do PCB, 8 provinham do movimento anarquista. Em 1935, os membros 

do PCB tentaram tomar o poder por meio de um golpe armado que ficou conhecido com a Intentona 

Comunista. O levante foi rapidamente controlado por tropas do presidente Getúlio Vargas e as 

principais lideranças do partido foram presas. 

Após essa breve contextualização da formação do Partido Comunista do Brasil (PCB), peça 

aos estudantes que formem trios para a realização de uma atividade e disponibilize uma cópia do 

jornal A Plebe, de 9 de julho de 1917, e uma cópia do jornal A Classe Operária, de 25 de agosto de 

1928. O primeiro era um jornal anarquista e, o segundo jornal, uma publicação do Partido Comunista 
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Brasileiro. Durante a análise das fontes e a resolução do questionário (logo abaixo), oriente os trios e 

os auxilie nas atividades. Explique que eles devem consultar a cronologia da Revolução Russa 

registrada no início da aula. 

Peça a cada trio que, em uma folha, preencha um cabeçalho com seus dados de identificação 

e copie e responda o seguinte questionário: 

Questionário 

1. Qual é o nome dos dois jornais? Qual é a data de publicação deles? Os dois jornais apresentam 
sinais de influência direta da Revolução Russa? Justifique a resposta.  

2. Qual é a estratégia de luta utilizada pelo jornal A Plebe? E qual é a estratégia de luta defendida 
pelo jornal A Classe Operária?  

3. Quais imagens são apresentadas nos jornais? O que elas representam? 

Respostas esperadas 

1. A Plebe, publicado em 9 de julho de 1917. Jornal A Causa Operária, publicado em 25 de agosto de 
1928. Do ponto de vista cronológico, é possível dizer que apenas o A Causa Operária recebeu 
influência da Revolução. Essa edição da Plebe circulou no período entre a chamada Revolução de 
Fevereiro e a Revolução de Outubro, ou seja, antes dos marxistas tomarem o poder na Rússia. Já 
o segundo jornal, A Causa Operária, foi produzido após a Revolução Russa e instauração da União 
Soviética.  

2. O primeiro jornal, A Plebe, é um jornal anarquista, movimento forte no Brasil até 1922, quando o 
Partido Comunista foi criado e passou a conduzir a luta dos trabalhadores no Brasil. Percebe-se 
que A Plebe destaca muito as greves, o que evidencia o seu caráter anarquista.  O jornal A Causa 
Operária defende a indicação de membros do Partido Comunista nas eleições. No jornal, são 
apresentados dois membros do PCB, Octávio Brandão e Minervino de Oliveira.  

3. A imagem do jornal A Plebe apresenta alguns operários atacando o que parece ser os membros 
do exército, da igreja e da burguesia (homem carregando moedas). Abaixo se encontra a 
legenda, “sanear a Terra”, ou seja, limpar a Terra destas três instituições. No jornal A Classe 
Operária aparecem as imagens de dois membros do PCB, de um socialista morto na China e, no 
canto superior esquerdo, a foice e o martelo, que são símbolos da união entre camponeses e 
operários. 

É esperado que, com a análise das duas fontes históricas, os estudantes compreendam a 

influência da Revolução Russa no movimento operário, identificando o seu alcance mundial. No final 

da aula, recolha os questionários, corrija-os e os devolva na próxima aula.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada 

estudante: 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

• Identificou a relação entre o pensamento socialista e a Revolução Russa. 

• Conheceu os antecedentes da Revolução Russa. 

• Compreendeu o processo revolucionário e seus desdobramentos. 

• Conheceu os principais grupos que participaram desse processo, suas lideranças e 
motivações. 

• Identificou o alcance mundial da Revolução Russa e suas consequências. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Em 1924, após a morte de Lênin, tem início uma disputa entre Stálin e Trotsky. Qual é o motivo 
central dessa disputa? Qual é o desfecho dela? 

2. Marque (V) nas afirmativas que forem verdadeiras e (F) nas afirmativas falsas. Depois, corrija as 
alternativas falsas de modo que fiquem verdadeiras. 

a) Os mencheviques defendiam uma revolução radical na Rússia, sem alianças com a burguesia. 

(    ) 

b) A Rússia se encontrava em uma grave crise econômica, antes da revolução de 1917, por 

causa da participação na Primeira Guerra Mundial. (    ) 

c) Antes da Revolução Russa, a Rússia vivia em uma monarquia constitucional e o poder 

legislativo era muito forte. (    ) 

d) A Revolução Russa influenciou as lutas socialistas em muitos países, inclusive no Brasil. (    ) 

 

Gabarito das questões 

1. Stalin defendia o “socialismo em um único país”, já Trotsky, defendia a “revolução permanente”, 
ou seja, a ideia de que a revolução socialista deveria ser levada para outros países. A disputa 
terminou com a vitória de Stalin, a expulsão de Trotsky da União Soviética. Em 1940 Trotsky foi 
assassinado no México por um agente de Stalin. 

2.  

a) A afirmativa é falsa. Os bolcheviques defendiam uma revolução radical na Rússia, sem 

alianças com a burguesia. 

b) A afirmativa é verdadeira. 

c) A afirmativa é falsa. Antes da Revolução Russa esse país vivia em uma monarquia absolutista, 

governada pelo czar Nicolau II. 

d) A afirmativa é verdadeira.  

 


