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

 CEH 2 - Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar 
os significados das   lógicas de organização cronológica. 

 CEH 5 - Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. 
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Referencial 
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HISTÓRIA - ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL – FASES DA REVOLUÇÃO FRANCESA (1789-1799) 
Fique ligado!!! 
Ler, com atenção, os textos e enunciados. 
Escrever no caderno o título da aula, a data, o número da questão e responder de acordo com as informações. 
 

1 - Sensibilização 

 

Na aula anterior, apresentamos uma 
introdução geral da Revolução Francesa, 
destacando as causas que deram origem a 
mesma. Neste momento, falaremos sobre as 
três fases dessa Revolução. O que é uma 
Revolução? Como destacamos, a Revolução 
Francesa foi um grande acontecimento que 
marcou profundamente a história da 
humanidade e, portanto, trouxe inúmeras 
mudanças que influenciam a vida de todos 
nós. Um movimento político que deu ênfase 
para a importância da democracia nas 
relações que estabelecemos na sociedade. 
Em sua vida, qual é a importância da 
democracia?  

Fonte: http://www.blogdotirloni.com.br/politicas-publicas/nao-faltam-leis-faltam-guilhotinas/ 
 

Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
a) – Pesquisar e explicar a diferença entre monarquia absolutista e monarquia constitucional. 
b) – A diferença entre monarquia e república. 
c) – Em sua opinião, frente aos desafios do mundo atual, qual o melhor regime: a monarquia ou a 
república. Por quê? 
d) – Citar três valores da democracia. 

 
2 – Ler o texto e responder as questões 
 

Durante a Revolução (1789-1799), a sociedade francesa estava estratificada em três Estados 
(classes) – o Clero (0,5% da população), a nobreza (1,5%) e o povo (98%). Cabia ao povo pagar o 
luxo e a riqueza dos dois estratos mais ricos da França. Os ricos não pagavam impostos. Tudo 
recaía sobre o povo (pobre, miserável, passando fome pelas ruas das cidades). Dada a insatisfação 
reinante, em 14 de julho de 1789, à população invadiu a Bastilha - uma prisão que encarcerava os 
adversários do Regime Absolutista, instalando o processo revolucionário. Para uma melhor 
compreensão histórica, a Revolução Francesa é divida em três períodos.  

 
1ª - Monarquia Constitucional (1789-1792) 
 

No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia constituinte a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração assegurava os princípios da liberdade, da 
igualdade, da fraternidade (“Liberté, égalité, fraternité” - lema da Revolução), além do direito à 
propriedade. 

 
A recusa do rei Luís XVI em aprovar a Declaração provoca novas manifestações populares. 

Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A 
instabilidade na França era grande. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os 
muitos artigos, podemos destacar: 

 
I - O governo foi transformado em monarquia constitucional. 
II - O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia 
Legislativa. 

http://www.blogdotirloni.com.br/politicas-publicas/nao-faltam-leis-faltam-guilhotinas/
https://www.todamateria.com.br/monarquia-constitucional/


III - Os deputados teriam mandato de dois anos. 
IV - O voto não teria caráter universal - só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima (voto 
censitário). 
V - Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais absolutistas. 
VI - Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. 
VII - Manteve-se a escravidão nas colônias. 
 
2ª - O Terror (1792-1794) 
 

Internamente, a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. 
Os girondinos - representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, 
os jacobinos - representantes da média e da pequena burguesia, constituía o partido mais radical, 
sob a liderança de Maximilien Robespierre. Foi assim instalada a ditadura jacobina que introduziu 
novidades na Constituição, como: 

 
I - Voto universal e não censitário. 
II - Fim da escravidão nas colônias. 
III - Congelamento de preços de produtos básicos, como o trigo. 
IV - Instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. 
 

Nessa época, muitas pessoas, que eram contra a revolução, foram condenadas à morte, na 
guilhotina. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam, diversas vezes ao 
dia, num ato público. O próprio rei Luís XVI foi morto desta forma em 1793. Meses depois, a 
rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada. Essa fase, entre 1793 e 1794, é conhecida como “O 
Terror”. 

A Lei dos Suspeitos aprovava a prisão e a morte cruel dos antirrevolucionários. Para os 
ditadores, essas execuções eram uma forma justa de acabar com os inimigos. Essa atitude causava 
terror na população francesa que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. Na sequência, 
após ser detido, Robespierre também foi executado. O fato ficou conhecido como “Golpe do 9 
Termidor”, em 1794. 
3ª - Diretório (1794-1799) 

A fase do Diretório durou cinco anos (1794-1799) e se caracterizou pela ascensão da alta 
burguesia, os girondinos, ao poder. Recebeu este nome, pois eram cinco diretores que governavam 
a França. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato foi revogar todas as medidas que eles haviam 
feito durante sua legislação. 

No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao 
revogar o congelamento de preços, por exemplo. Vários países europeus, como a Inglaterra e o 
Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a 
própria nobreza e a família real no exílio, buscavam organizar-se para restaurar o trono. 

Diante desta situação, o Diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante 
general Napoleão Bonaparte para conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá 
um golpe (o 18 Brumário), em que instaura o Consulado, um governo mais centralizado que traria 
paz à França por alguns anos. Fonte: https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/ 

 
Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
a) – Qual o princípio aprovado, pela Constituição de 1791, que mais te chamou a atenção? Por quê? 
b) – Cite um dos princípios aprovados, por essa Constituição, que tem relação com a história 
brasileira. 
c) – Qual a diferença básica entre os girondinos e os jacobinos? 
d) – Na Revolução Francesa, o que foi o período do Terror? 
 
3 - Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Ler o texto e responder as questões de 
múltipla escolha. Copiar, em seu caderno, somente a alternativa correta). 

https://www.todamateria.com.br/voto-censitario/
https://www.todamateria.com.br/voto-censitario/
https://www.todamateria.com.br/robespierre/
https://www.todamateria.com.br/maria-antonieta/
https://www.todamateria.com.br/napoleao-bonaparte/
https://www.todamateria.com.br/golpe-do-18-de-brumario/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/


 

4 - Charge - Interpretação de imagens  

   
 
Fazer, no caderno, pergunta e resposta. 
 
a) - Observe as charges e faça uma pequena pesquisa sobre esses três líderes da Revolução Francesa. 
 



 
5 – Múltipla escolha (copiar, em seu caderno, somente a alternativa correta e justificar a resposta) 
 
5.1 - Revolução Francesa (1789-1799) foi influenciada pelos 
ideais do:  
a) - Romantismo 
b) - Iluminismo 
c) - Socialismo 
d) - Anarquismo 
 
5.2 - Qual era o lema dos revolucionários franceses, que 
resumia muito bem os anseios do Terceiro Estado? 
a) - "Liberdade, Paz e Justiça". 
b) - "Paz, Pão e Terra". 
c) - "Liberdade, Igualdade e Fraternidade". 
d) - "Liberdade ainda que tardia". 

 
5.3 - Assinale uma das principais causas da Revolução 
Francesa:  
a) - As guerras de conquistas promovidas e comandadas por 
Napoleão Bonaparte. 
b) - A grande influência da burguesia e dos trabalhadores 
urbanos no sistema político da França. 
c) - As fraudes eleitorais que existiam na França durante as 
eleições para monarca e ministros. 
d) - A revolta de grande parte da população francesa 
(burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos) gerada pelas 
injustiças sociais. 

5.4 - Um dos fatos históricos mais importantes 
da Revolução Francesa foi: 
a) – A monarquia absolutista que garantia 
igualdade de direitos entre todos. 
b) - A união do clero e da burguesia em prol da 
derrubada da monarquia e implantação da 
República. 
c) - A Queda da Bastilha (principal prisão política 
da monarquia francesa), em 14 de julho de 1789. 
d) - O apoio de Napoleão Bonaparte ao governo 
do monarca Luís XVI. 
 
5.5 - Durante o processo revolucionário, quem 
eram os girondinos e o que defendiam? 
a) - Eram representantes da monarquia que 
queriam restabelecer o regime monárquico na 
França. 
b) - Era um grupo político que representava a alta 
burguesia e queria evitar a participação popular na 
política. 
c) - Eram representantes da baixa burguesia e 
defendiam uma maior participação do povo no 
governo. 
d) - Eram integrantes do clero e defendiam maior 
participação da Igreja na política francesa. 

 
 
6 - Curiosidade 

 

 

 
O barrete frígio ou barrete da liberdade, representado na imagem acima, é uma espécie de touca ou carapuça, 
originariamente utilizada pelos moradores da Frígia (antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia). Foi 
usado, na cor vermelha, pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada e queda da Bastilha, em 1789, que 
culminou com a instalação da Primeira República Francesa, em 1793. 
Fonte: http://www.estudavest.com.br/questoes/?id=2137872 
 
 

Fazer, no caderno, pergunta e resposta. 
a) – Observe, na bandeira de Santa Catarina, o barrete frígio (gorro vermelho na ponta da estrela) símbolo da Revolução 
Francesa. Em sua opinião, por que na bandeira do nosso Estado tem este símbolo da Revolução Francesa? 
 

b) - Se for possível, assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1Ev5jkJsK2Y 
 
 
 

http://www.estudavest.com.br/questoes/?id=2137872
https://www.youtube.com/watch?v=1Ev5jkJsK2Y

