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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
EF09HI11, de História, que consta na BNCC. Como a
habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo
o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: Cópia impressa dos
materiais indicados, folha em branco, data show
(se houver), pincel ou giz para escrever no quadro.
Material complementar:
“Revolução”
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/AF75vkTdQVfXjEZt8uYbr5mRXTM8Db7bUy9nd9YVQkMjrCKJFz77FD62Zqrr/his9-
11und01-revolucao.pdf
Arquivo presente no livro Dicionário de conceitos
históricos, de Kalina Vanderlei Silva e Maciel
Henrique Silva.
“As teses de abril”
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/spEY2d52rRsuHvQpJRQTNKQbXGczEb5SCtzUbNWKmTFBPxznTXRyX2dyxkVb/his9-
11und-as-teses-de-abril.pdf
Arquivo presente no livro As teses de abril - sobre
as tarefas do proletariado na presente revolução. V.
I, de Vladimir Lênin.
“Reportagem - 100 anos da Revolução Russa”
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/SJUNGyxcmsyD9GAT3XkVNSPta547dnrCxPQKvMq2rhey3pGHb7G6yZnPVuWx/reportagem-
100-anos-da-revolucao-da-russa-his9-
11und01.pdf
Capa da reportagem do Fantástico.
Para você saber mais:
Para conhecer mais sobre a Revolução Russa,
consulte:
- HOBSBAWM. Eric. A revolução mundial. In:___.
Era dos extremos - o breve século XX (1914-1991).
2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
p. 61-89.
- FITZPATRICK, Sheila. A Revolução Russa. São
Paulo: Todavia, 2017.
- GOMES, Cristiana. Revolução Russa. Disponível
em
<https://www.infoescola.com/historia/revolucao-
russa/>. Acessado em 11 jan. 2019.
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russa/>. Acessado em 11 jan. 2019.
- REIS, Daniel Aarão. A revolução que mudou o
mundo - Rússia, 1917. São Paulo: Companhia das
Letras, 2017.
- REIS, Daniel Aarão. As revoluções russas e o
socialismo soviético. São Paulo: Unesp, 2004.
- TRAGTENBERG, Maurício. A Revolução Russa. 2ª
ed. São Paulo: Unesp, 2007.
Para conhecer mais sobre o conceito de revolução,
consulte:
- ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos.
Orientações: Projete, escreva no quadro ou leia o
objetivo da aula apresentando-o aos alunos. A
intenção neste momento é que os alunos conheçam
qual a finalidade da aula e o que deverão aprender
no fim desta. No entanto, o professor não deve
antecipar nenhuma questão específica que será
tratada durante a aula, possibilitando aos alunos
construir o conhecimento por conta própria, sendo
o professor apenas um mediador desta construção.
O objetivo central da aula é que os alunos possam
compreender o significado e os elementos que
cercam a definição do conceito de revolução, com
base na análise da experiência histórica de um dos
maiores eventos revolucionários do século XX,
qual seja a Revolução Russa de 1917, que rompe
com o modelo czarista, caracterizado pela extrema
desigualdade política, social e econômica e institui
um novo regime (comunista) na Rússia.
Neste sentido, o professor deve se colocar como
uma intermediário do processo de aprendizagem,
não estabelecendo nenhuma relação hierarquizada
de conhecimento com o aluno, mas apenas mediar
a construção do conhecimento histórico em sala de
aula, fornecendo os subsídios necessários, para que
os alunos consigam refletir criticamente com base
nas fontes históricas e seu conhecimento prévio
sobre o assunto (consciência histórica), levando
em conta toda a complexidade do que será
estudado.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 15 minutos.
Orientações: Neste momento é hora de estimular o
protagonismo do aluno. Sendo assim o professor
não deve discorrer sobre o assunto e sim mediar a
reflexão do mesmo com os alunos, visto que estes
devem estar no centro do processo de
aprendizagem, exercendo seu protagonismo e sua
atitude historiadora.
Para tanto, separe a turma em grupos de quatro
alunos, de forma que possam se ajudar
mutuamente no grupo em que estiverem
localizados, orientando-os para que sempre
busquem o diálogo, o compartilhamento e a
construção conjunta do conhecimento, respeitando
a divergência de opiniões que possa existir.
Esta etapa da aula será dividida em duas fases. A
primeira, com duração de 5 minutos, e a segunda,
com tempo máximo de 10 minutos. O professor
deve deixar bem claro aos alunos que o tempo de
realização da atividade é de 15 minutos, não
podendo ser ultrapassado, para que não prejudique
o andamento das etapas seguintes da aula.
No primeiro momento, o professor deve pedir aos
alunos que definam sinteticamente em uma folha
em branco e com base no conhecimento que
possuem, o que é uma revolução, ou seja,
atentando para o questionamento presente no
slide. O professor deve projetar o presente slide.
Escrever o questionamento nele contido no quadro
ou entregar uma folha com a pergunta aos alunos.
Espera-se que os alunos definam revolução como
sendo uma transformação radical de determinada
estrutura política, social, econômica, cultural ou
tecnológica, que rompe com uma realidade
anteriormente estabelecida, inaugurando uma
nova com base em novos princípios e diretrizes,
diferentes daquilo que havia instituído.
No segundo momento desta etapa da aula, o
professor deve entregar impresso aos grupos e/ou
projetar em slide o significado de revolução,
arquivo presente no livro Dicionário de conceitos
históricos, de Kalina Vanderlei Silva e Maciel
Henrique Silva, disponível no endereço eletrônico
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/AF75vkTdQVfXjEZt8uYbr5mRXTM8Db7bUy9nd9YVQkMjrCKJFz77FD62Zqrr/his9-
11und01-revolucao.pdf
Com base no texto, os alunos devem analisar os
elementos que definem e caracterizam o conceito
de revolução diante do exposto pelos autores. Para
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de revolução diante do exposto pelos autores. Para
tanto, devem anotar na mesma folha em que
realizaram a definição de revolução tudo aquilo
que ajude nesta definição.
Espera-se que os alunos captem trechos do texto,
que apresentem revolução como “processo de
mudança das estrutura sociais”, levando em 
conta características como “rapidez com que as
mudanças são processadas durante este fenômeno
e a violência com que são feitas”, e ainda
considerando as diferentes dimensões em que pode
se dar uma revolução, qual seja: política,
econômica, cultural, tecnológica ou social.
Neste sentido, é importante que os alunos possam
também observar que houve ao longo do tempo
inúmeras revoluções, ora realizadas pela
burguesia, ora pelo proletariado, como no caso da
Revolução Russa, objeto de estudo desta aula.
Uma vez identificados os elementos de que
constituem o conceito de revolução, esta etapa da
aula estará cumprida. É importante frisar e
lembrar aos alunos que toda análise e reflexão
devem ser realizadas e anotadas em uma folha, a
fim de que possam ser utilizadas nas etapas
seguintes da aula.
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Slide 4 Problematização

Tempo sugerido: 17 minutos.
Orientações: Mantenha os grupos formados e
entregue trechos de “As teses de abril”, arquivo
presente no livro As teses de abril - sobre as
tarefas do proletariado na presente revolução. V. I,
de Vladimir Lênin, arquivo disponível no endereço
eletrônico https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/spEY2d52rRsuHvQpJRQTNKQbXGczEb5SCtzUbNWKmTFBPxznTXRyX2dyxkVb/his9-
11und-as-teses-de-abril.pdf
Entregue também, se necessário, o arquivo
“Reportagem - 100 anos da Revolução Russa”,
capa da reportagem do Fantástico, disponível no
endereço eletrônico
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/SJUNGyxcmsyD9GAT3XkVNSPta547dnrCxPQKvMq2rhey3pGHb7G6yZnPVuWx/reportagem-
100-anos-da-revolucao-da-russa-his9-
11und01.pdf
O professor deve pedir aos alunos que realizem
uma leitura atenta do fragmento do texto
(documento), utilizando, se necessário, o Glossário
que acompanha o texto para a melhor
compreensão de palavras e conceitos presentes no
mesmo. Caso necessário o professor pode ser
consultado para esclarecer alguma dúvida sobre o
documento.
Solicite aos alunos que durante a leitura e a análise
do documento tenham em mente o
questionamento e a imagem presentes no slide,
que podem ser projetados no data show; escritos
no quadro ou entregues impressos para os grupos.
Peça que, refletindo sobre a questão e a imagem, os
grupos anotem em uma folha, que pode ser a
mesma utilizada na reflexão do Contexto, uma
breve resposta, possível e coletiva, sobre o referido
questionamento.
É importante deixar bem claro aos alunos que o
tempo de realização da atividade é de 17 minutos,
não podendo ser ultrapassado, para que não
prejudique o andamento das etapas seguintes da
aula.
O objetivo desta etapa da aula é que os alunos
possam realizar uma análise de fragmentos das
Teses de abril de Lênin , um dos principais teóricos
dos ideias da Revolução Russa, que nesta obra
aponta para a participação do proletariado na
efetivação da Revolução Russa bem como as
medidas a ser tomadas, como o confisco e
nacionalização de todas as terras do país.
A imagem presente no slide tem o intuito de
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A imagem presente no slide tem o intuito de
auxiliar na interpretação do fragmento em dois
sentidos: 1 - Contemporizar o tema da Revolução
Russa mostrando a importância do seu estudo
atualmente. 2 - Que a Revolução Russa impactou
de forma profunda, mudando a Rússia para
sempre.
Neste sentido, com base na leitura e na análise do
fragmento, espera-se que os alunos compreendam
que a Revolução Russa busca romper com o regime
anterior, instituindo novos parâmetros com base
no regime revolucionário. Para tanto, é importante
solicitar aos alunos que façam a análise utilizando-
se do conceito formulado na etapa do Contexto e
das anotações realizadas.
Realizado esta interpretação por parte dos grupos
o objetivo desta etapa da aula terá sido atingido.
Para você saber mais:
A Rússia czarista (período anterior à Revolução de
1917) era baseada em uma monarquia absolutista,
centrada na figura do czar. Este era o soberano,
eleito por Deus para governar o Império Russo.
Entre 1613 e 1917 imperou a Dinastia dos Romanov.
O regime czarista russo tinha como principais
características: a falta de liberdade de expressão e
imprensa; a censura; privilégios para o clero, a
nobreza e a família real; repressão aos opositores;
desigualdade social extrema, pobreza e
analfabetismo entre os camponeses.
A partir de 1850 houve o avanço da
industrialização, e o operariado trabalhava sob
condições degradantes de trabalho. Neste quadro
de insatisfação inicia-se o processo revolucionário
russo. Em 1898 é criado o Partido Operário Social
Democrata (POSDR), com dois grupos
predominantes. Os mencheviques, que pretendiam
implantar o socialismo por meio de uma aliança
com a burguesia e pela via eleitoral; e os
bolcheviques, que queriam instituir o socialismo
na Rússia por meio de um partido político, liderado
por revolucionários profissionais, instituindo a
ditadura do proletariado.
Em 1905 houve o episódio conhecido como
Domingo Sangrento. Uma repressão realizada pelo
czar Nicolau II contra trabalhadores que
reivindicavam melhores condições de trabalho.
Ainda neste período houve outras manifestações e
revoltas, como a que ocorreu no Encouraçado
Potemkin, quando marinheiros se manifestaram
contra a fome e os castigos corporais sofridos pela
tripulação. Tais episódios eram o prelúdio de algo
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tripulação. Tais episódios eram o prelúdio de algo
maior, que ocorreria em 1917, após os graves
efeitos sofridos pelo Império Russo no curso da
Primeira Guerra Mundial (escassez de alimento,
fome, desemprego, inflação e doenças).
Houve até 1917 a formação dos sovietes, ou
conselho de trabalhadores, e também a formação
da Duma (Parlamento), iniciando o processo
parcial de abertura do regime czarista. No entanto,
com a constante tensão social e política, em 27 de
fevereiro de 1917 o czar foi derrubado e o novo
governo revolucionário instituiu o Governo
Provisório, formado por políticos ligados aos
mencheviques. Com o retorno de Lênin (líder dos
bolcheviques juntamente com Trotski) à Rússia e a
escrita de sua obra Teses de abril , onde propunha a
nacionalização dos bancos, a reforma agrária com
distribuição de terras para os camponeses e a paz
imediata na guerra, sem anexações nem
indenizações. Ainda em 1917 os mencheviques
seriam retirados do governo, ficando Lênin até
1924 como grande líder russo.
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Slide 5 Sistematização

Tempo sugerido: 16 minutos.
Orientações: Com os grupos ainda formados, peça
aos alunos que formulem uma definição coletiva,
com toda a classe, sobre o conceito de revolução. O
professor ou algum representante da classe ficará
responsável por escrever no quadro o conceito,
com base na sugestão de todos 
os grupos.
Espera-se que a definição seja no sentido de
conceituar a revolução como uma ruptura de um
regime anterior, estabelecendo um novo, com
características políticas, econômicas, culturais e
sociais distintas do anterior.
Em seguida, os grupos devem responder ao
segundo questionamento escrito no slide. Espera-
se que os grupos apontem para o rompimento que a
Revolução Russa propunha em relação ao regime
czarista, que era extremamente opressor e gerou
uma grave crise econômica, que atingiu fortemente
à população russa.
A instrução, que está presente no slide, pode ser
projetada no data show; escrita no quadro ou
entregue impressa para os grupos, de forma a
melhor orientá-los.
É importante deixar bem claro aos alunos que o
tempo total de realização da atividade é de 16
minutos. A definição formulada pela classe deve
durar cerca de 6 minutos, enquanto a segunda fase
da aula, com a resposta sobre os elementos que
definem a Revolução Russa como revolução, deve
ocupar os 10 minutos restantes da Sistematização.
O professor deve orientar os alunos para que se
necessário, utilizem os materiais de anotação
produzidos nas outras etapas da aula, ou seja,
tanto o mapa entregue na contextualização, bem
como as respostas da etapa de Problematização
feitas com base na análise do documento utilizado
naquela fase da aula.
A Sistematização, portanto, deve ser o momento de
aferir se o objetivo inicial da aula foi atingido, de
modo que os alunos consigam estabelecer a
conceituação do que seja uma revolução,
compreendo-o com base na Revolução Russa de
1917 e suas especificidades históricas.
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Revolução 
 
Palavra muito utilizada pela historiografia, revolução é uma das poucas categorias           
das Ciências Sociais cujo significado não é controvertido. O problema, quando           
existe, está no emprego político do termo, pois revolução é às vezes utilizada com o               
sentido de golpe ou reforma. Primeiro, vamos definir uma revolução como um            
processo de mudança das estruturas sociais. A palavra surgiu durante o           
Renascimento como referência ao movimento dos corpos celestes, ganhando um          
significado político apenas no século xvii, com a Revolução Inglesa. Nesse período,            
revolução significava retorno à ordem política anterior que tinha sido alterada por            
turbulências. Assim, naquele momento, a Revolução Inglesa não foi entendida como           
a guerra civil e a ascensão de Cromwell, mas a volta à monarquia. Somente com a                
Revolução Francesa o termo ganhou o significado que tem hoje: o de uma mudança              
estrutural, convulsiva e insurrecional. Hector Bruit define uma revolução como um           
fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social; um confronto entre           
a classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse                
poder. Revolução é, assim, um confronto de classes.  
 
(...) 
 
O autor apresenta ainda algumas das características mais marcantes de uma           
revolução: a rapidez com que as mudanças são processadas durante esse           
fenômeno e a violência com que são feitas. Nesse sentido, uma revolução é sempre              
traumática porque tira a sociedade de sua inércia, movimentando a estrutura social.            
Logo, toda revolução é vista negativamente por seus contemporâneos. Bruit          
trabalha com um tipo específico de revolução, aquela com base social e política.             
Mas o termo pode ser aplicado a diferentes áreas da vida humana: revolução             
política, revolução cultural, revolução tecnológica. Assim como a contextos         
históricos, como Revolução Francesa, Revolução Industrial. Revolução, como        
categoria de análise, significa todo e qualquer fenômeno que transforma          
radicalmente as estruturas de uma sociedade; quaisquer estruturas, e não apenas           
estruturas políticas, econômicas e sociais. Na perspectiva política, a historiografia          
costuma classificar dois tipos principais de revolução: as revoluções burguesas e as            
revoluções proletárias. Os principais modelos são, respectivamente, a Revolução         
Francesa e a Revolução Russa.  
 
SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Revolução. In:____. Dicionário de          
conceitos históricos. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2009. p. 362-363. 
 
GLOSSÁRIO 
 



Renascimento: Período da história europeia entre o século XIV e o fim do século              
XVI. 
Corpos celestes: Qualquer matéria que pertença ao espaço sideral. Asteróides,          
meteoros, meteoritos etc.  
Revolução Inglesa: Crise de enfraquecimento do poder monárquico na Inglaterra          
que ocorreu entre 1640 e 1688 e teve como consequência a limitação da monarquia              
com a instituição do parlamentarismo. 
Revolução Francesa: Ocorreu em 1789 na França, levando à queda da monarquia            
naquele país, instituindo assim o regime republicano. 
Revolução Industrial: Transição entre 1760 e 1820 para a instituição de novos e             
mais modernos processos de manufaturas. Ocorreu especialmente na Inglaterra. 
Cromwell: Militar e líder político inglês. 
Hector Bruit: Historiador e geógrafo chileno, foi professor da Unicamp. 
Revolução burguesa: Movimentos sociopolíticos de transformação social liderados        
pela aristocracia. 
Revolução proletária: Processo de transformação radical das estruturas sociais,         
liderado pela classe trabalhadora, onde esta torna-se classe dominante, tomando o           
poder institucional e comandando o Estado. 
 
 



As teses de abril. Sobre as tarefas do proletariado na presente revolução. V. I. Lenine,               
7 de abril de 1917.  
 
Tendo chegado a Petrogrado só no dia 3 de abril à noite, é natural que apenas em meu                  
nome e com as reservas devidas à minha insuficiente preparação tenha podido apresentar             
na assembleia de 4 de abril um relatório sobre as tarefas do proletariado revolucionário. 
 
(...) 
 
A peculiaridade do momento atual na Rússia consiste na transição da primeira etapa da              
revolução, que deu o poder à burguesia por faltar ao proletariado o grau necessário de               
consciência e organização, para a sua segunda etapa, que deve colocar o poder nas mãos               
do proletariado e das camadas pobres do campesinato. 
 
(...) 
 
No programa agrário, transferir o centro de gravidade para os Sovietes de deputados             
assalariados agrícolas. Confiscação de todas as terras dos latifundiários. Nacionalização de           
todas as terras do país, dispondo da terra os Sovietes locais de deputados assalariados              
agrícolas e camponeses. Criação de Sovietes de deputados dos camponeses pobres.  
 
(...) 
 
Fusão imediata de todos os bancos do país num banco nacional único e introdução do               
controlo por parte dos SDO. 
 
(...) 
 
Disponível em: http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/Fonte_1.pdf. Acesso    
em: 8 nov. 2018. 
 
GLOSSÁRIO 
 
Petrogrado: Segunda maior cidade da Rússia, atualmente se chama São Petersburgo. 
Proletariado: Correspondente à classe trabalhadora.  
Burguesia: Classe social correspondente a quem detém o capital e os meios de produção. 
Campesinato: Conjunto de camponeses, aqueles que moram no campo. 
Centro de gravidade: Onde é aplicada toda a força. No caso em questão significa força. 
Sovietes: Conselhos de operários criados para organizar e regular a produção  
de determinado produto.  
Confiscação: Tomada de algum bem. 
Latifundiários: Donos de grandes porções de terra. 
Nacionalização: Transferência da propriedade particular para o Estado. 
Camponeses: Aqueles que moram no campo. 
SDO: Sovietes de Deputados Operários. 

http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/Fonte_1.pdf


 
 
Disponível em 
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/10/ha-100-anos-revolucao-mudou-
russia-e-teve-impacto-mundial.html>. Acesso em: 20 jan. 2019.  

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/10/ha-100-anos-revolucao-mudou-russia-e-teve-impacto-mundial.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/10/ha-100-anos-revolucao-mudou-russia-e-teve-impacto-mundial.html
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