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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
9º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de história: Revolução Russa 
  

ATIVIDADES 
 
1 – No decorrer da primeira grande guerra tem-se a Revolução Russa, leia e copie o texto abaixo 
para saber o que é, quando ocorreu, e por quê? 
 

Revolução Russa 
 
 No final do século XIX, o Império russo era o maior país do mundo (22 milhões de Km2) e 
abrigava uma população de cerca de 160 milhões de habitantes, a maioria dos quais vivendo no 
campo.  
 O regime político era a monarquia absolutista e todo poder se concentrava nas mãos do 
Czar. Ele nomeava e demitia ministros conforme sua vontade, censurava jornais e revistas e 
decidia pela nação, tanto na política interna quanto na externa. De 1613 a 1917, o Império Russo 
foi governado pelos czares da dinastia Romanov. O czar e sua família, a nobreza (os boiardos) e 
o clero ortodoxo possuíam enormes privilégios  e eram donos da maior parte das terras russas. 
Contam que, no censo de 1897, um funcionário perguntou a Nicolau II qual era sua profissão, e 
ele respondeu: “dono da terra russa”.  
 Já os camponeses (os mujiques) compunham cerca de 80% da população e viviam, em 
sua maioria, como servos, devendo a seus senhores uma série de pesadas obrigações. 
Analfabetos em sua imensa maioria eram eles também os mais atingidos pelas doenças e pelas 
crises de fome que assolavam o país com frequência. Os camponeses reagiram à servidão 
promovendo revoltas. Entre os séculos XVII e XIX ocorreram várias rebeliões camponesas na 
Rússia; a maior delas foi a Rebelião Pugatchev (1773-1775), que contou com a participação de 
milhares de camponeses e só foi derrotada pelo exército czarista depois de muita luta.  
 As rebeliões camponesas desgastaram a servidão, mas esta só foi abolida em 1861. Ao 
ser abolida a servidão, no entanto, exigiu-se que os ex-servos pagassem ao governo czarista 
uma indenização por 49 anos! Essa indenização consistia em uma prestação mensal em gêneros 
agrícolas. Além disso, a maioria dos camponeses continuou sem acesso à terra e 
superexplorados pelos grandes proprietários. Para escapar dessa situação de extrema pobreza, 
dezenas de milhares de mujiques migraram para as cidades em busca de uma vida melhor.   
 Entre 1863 e 1914, a população que vivia nas cidade do Império Russo mais que triplicou: 
passou de 6 milhões para 18,3 milhões. Nas cidades, esses trabalhadores buscavam emprego 
nas indústrias nascentes. 
 
- A modernização da Rússia 
 Na segunda metade do século XIX, o Império Russo estava se industrializando graças aos 
investimentos de capitais estrangeiros (alemães, franceses e belgas), e à mão de obra farta e 
barata, vinda do campo. A industrialização era impulsionada também pela exploração do petróleo, 
da produção de aço, e pela construção de ferrovias, entre as quais a Transiberiana (ferrovia que 
atravessa grande parte do território russo, de Moscou a Manchúria, e era uma das maiores do 
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mundo). No governo do czar Nicolau II (1894-1917), o capitalismo russo continuou se 
desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou e Kiev. 
 Mas essa industrialização crescente estava longe de beneficiar igualmente a todos. Nas 
fábricas, os salários eram muito baixos, os riscos de acidentes eram altos e a jornada de trabalho 
chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operário russo promovia greves e passeatas; 
essas manifestações, no entanto, eram reprimidas sempre com muita violência pela polícia 
czarista, a Okhrama. Esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas e 
anarquistas nos meios operários e intelectuais da Rússia.  
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


