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Tema Genérico do Plano de Aula: 

 Revolução Francesa e seus desdobramentos.  
Contexto político, econômico e social francês na época da Revolução Francesa 
Desenvolvimento político da Revolução Francesa 
Convocação dos Estados Gerais 

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. 

 CEH 6 - Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. 

Objetos de Conhecimento 

 Revolução Francesa e seus desdobramentos.  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 FO8H104 Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no 

mundo. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Celular, computador, internet, foto cópias, caderno, material para anotar... 

Aplicação/Fixação 

 1º – Sensibilização; 2º – Leitura de texto; 3º - Charge - Interpretação de imagens; 4º - Cruzadinha; 5º - 
Curiosidade. 

Síntese/Avaliação 

 Refletir sobre o processo da revolução francesa, tendo em vista identificar e relacionar os processos que 

envolveram essa revolução e os desdobramentos da mesma na Europa e no mundo. 

Registro de Frequência 

 Exercícios resolvidos no caderno, com a devida data, no retorno das aulas. 

Referencial 

 http://revolucao-francesa.info/ideais-da-revolucao-francesa.html 
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-francesa.htm 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.unifal-mg.edu.br%2Fremadih%2Frevolucao-
francesa%2F&psig=AOvVaw19ZXeT7_YqhuxbtmaAYCY8&ust=1589392949349000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDBiqT
0rukCFQAAAAAdAAAAABAD 
http://profclaugeohist.blogspot.com.br/ Postado por Alessandra Ferreira  
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HISTÓRIA - 8º ANO. ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL – 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 

 

Já estudamos o Iluminismo, a Revolução Industrial 
e o processo de Independência dos EUA. Agora 
vamos refletir sobre a Revolução Francesa. Você 
conhece a história dessa Revolução? Foi um 
movimento revolucionário (1789 e 1799), 
influenciado pelas ideias iluministas e pela 
independência dos Estados Unidos, que marcou o 
fim do absolutismo na França. Essa Revolução 
trouxe muitos benefícios e mudanças na 
organização econômica, política e cultural do 
mundo. Ela inaugurou um processo que levou 
à universalização de vários direitos e da 
consciência cidadã, bem como abriu caminho para 
a consolidação da democracia representativa, 
equilíbrios entre os poderes legislativo, executivo e 
judiciário. Você luta por seus direitos, exercendo 
sua cidadania? Acredita em uma sociedade melhor 
para todos os cidadãos? Essa é a importante 
reflexão que a Revolução Francesa nos propõe! 

Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 

a) – O que foi a queda da Bastilha? 
b) – Citar uma curiosidade sobre a França. 
c) – Qual a diferença entre democracia direita e indireta? 
d) – Explique, com suas palavras, a importância da Revolução Francesa na História da humanidade. 
 

2 – Ler o texto para responder as questões 3 e 4 
A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Moderna e foi um movimento social e político que ocorreu na 

França em 1789 e derrubou o Antigo Regime, abrindo o caminho para uma sociedade moderna com a criação do Estado 
democrático. Além disso, acabou influenciando diversos lugares no mundo, com os seus ideais de “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade” (Liberté, Egalité, Fraternité). 

O período em que ocorreu a revolução era bastante conturbado para o país. Regido por um regime absolutista, 
os franceses se viam obrigados a pagarem impostos extremamente caros, para sustentar os luxos da nobreza. Sob 
influência dos Iluministas o terceiro estado se levantou contra a opressão do absolutismo. 

Os ideais percorreram a Europa, atravessaram o oceano e chegaram a América Latina, a qual influenciou o 
movimento da Inconfidência Mineira. Pelo seu caráter difusor é que a Revolução Francesa foi e é considerada o 
acontecimento que marca a passagem para a Idade Contemporânea. 
Iluministas: Grupo de filósofos e intelectuais que questionavam a ordem divina de poder, e acreditavam que a ordem 
social era definida pelos homens, sendo passível a modificações e alterações. 
 
Como Tudo Começou? 

País agrário, com processo industrial ainda recente, a França enfrentava um período de grandes injustiças 
sociais no Antigo Regime. A sociedade regida pelo absolutismo era [hierarquizada], divida em três classes: o Clero 
(primeiro estado), a Nobreza (segundo estado) e o Terceiro Estado - composto por 95% da população. 

Clero: Constituído por 2% da população. Eles eram isentos de pagar os impostos. Ainda era dividido em o alto 
clero, que era os de origem nobre (bispos, abades e cônicos), e o baixo clero, de origem plebeia (sacerdotes pobres). 

Nobreza: Somente 2,5% da população era nobre. Como o clero, eles não pagavam impostos e tinham acesso a 
cargos públicos. Nessa classe estava o rei, sua família e os nobres que frequentavam o palácio. A Nobreza 
cortesã eram aqueles que moravam no Palácio de Versalhes, a Nobreza provincial, eram nobres que viviam no interior 
e a Nobreza de toga, eram burgueses que compravam títulos de nobreza, cargos políticos e administrativos. 

Terceiro Estado: 95% da população pertenciam a essa classe, que era responsável por sustentar o reino 
francês. Entre eles estavam à burguesia, os camponeses, artesãos e o proletariado (trabalhadores das fábricas). A 
burguesia era composta pelos grandes comerciantes, banqueiros, advogados, médicos. Eles detinham o poder 
econômico, por meio do comércio e da indústria, porém não tinham direitos políticos, ascensão social nem liberdade 
econômica. 

Desde que Luís XIV, o Rei Sol, assumiu o reinado, a França encontrava-se cheia de dívidas advindas de antigos 
reinados, das guerras de conquista da monarquia e da manutenção da corte, que era bastante luxuosa. Após a 
participação do país na Guerra de Independência dos EUA e na Guerra dos Sete Anos os gastos aumentaram 
consideravelmente. 

https://brasilescola.uol.com.br/politica/absolutismo.htm
http://idade-moderna.info/


O rei detinha o poder absoluto, controlando todas as áreas: economia, justiça, política e até a religião. O povo 
não tinha voz, não podia votar, nem sequer dar opinião sobre o governo e os que se opunham ao Estado eram presos 
na Bastilha ou condenados à guilhotina. 

A população vivia em condições precárias e grande parte eram camponeses pobres que trabalhavam em 
latifúndios ou feudos dos nobres. Grande parte dos salários eram revertidos em impostos altíssimos que pagavam a vida 
boa da nobreza e da Família Real. 

Estima-se que a revolução teve início quando Luís XVI tentou criar reformas tributárias, mas sofreu muita 
rejeição dos nobres e cleros. Em busca da manutenção dos seus privilégios, os nobres se juntaram à burguesia no que 
ficou conhecido como a Revolta da Aristocracia. Luís XVI resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais em 1789 
para tentar evitar a revolução que estava se formando. 
Fonte: http://revolucao-francesa.info/ideais-da-revolucao-francesa.html 
 
Resumo - dentre os principais acontecimentos e informações relativos à Revolução Francesa, podem ser 
destacados: 
- A Revolução Francesa retirou sua base ideológica dos ideais iluministas. 
- Antes da revolução, a França era uma monarquia absolutista governada por Luís XVI. 
- A França vivia uma intensa crise econômica durante as décadas de 1770 e 1780, e essa, em partes, motivou o início da 
revolução. 
- O estopim que espalhou o ímpeto revolucionário pela França foi a Queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 
1789. 
- Ao longo da revolução, a França viveu as seguintes fases: Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Legislativa, 
Convenção Nacional e Diretório. 
- Os principais partidos eram girondinos, defensores de que medidas conservadoras fossem realizadas, e jacobinos, 
defensores de que profundas transformações sociais, econômicas e políticas acontecessem. 
- Durante o período do terror, os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, guilhotinaram milhares de opositores. 
- Os girondinos derrubaram os jacobinos do poder por meio de um golpe conhecido como Reação Termidoriana. 
- A Revolução Francesa encerrou-se por meio do golpe organizado por Napoleão Bonaparte e conhecido como Golpe do 
18 de Brumário. 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-francesa.htm 
Obs. Em 1789, aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e, em 1789, com a Constituição, 
garantia direitos iguais aos cidadãos e a participação política do povo. O clero teve os bens confiscados. 

 
3 - Charge - Leitura de imagem 

 

 
 
 

Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
 
 
a) – Quais são as três classes (estados) que 
a charge representa? 
b) – Quem está servindo de “cavalinho” e 
quem está “montando”? 
c) – Qual a relação entre a charge e a 
Revolução Francesa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revolucao-francesa.info/ideais-da-revolucao-francesa.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-francesa.htm


4 - Copiar, no caderno, e completar a cruzadinha. 

 
 

 
1 – Nome da monarquia em que o rei centraliza todos os poderes em suas mãos (economia, justiça, política e até 
mesmo a religião). 
2 – O que faltava no regime absolutista, em que o poder fica centralizado nas mãos do governante, sem a participação 
política do povo. 
3 – Podemos afirmar que um país dividido em classes desiguais, é uma sociedade... 
4 -  Os condenados à morte na França, durante o período do terror, eram... 
5 - A sociedade francesa era hierarquizada e estratificada. O terceiro estado sustentava o reino francês através do 
pagamento de... 
6 – Grupo que fazia parte do terceiro estado. 
7 - Membros do terceiro estado que desejavam participação política e mais liberdade econômica. 
8 - Nome do rei que governava a França, quando teve início a revolução, e foi condenado à morte na guilhotina. 
9 - O estopim que espalhou o ímpeto revolucionário pela França. 
10 - Durante o período revolucionário, o que aconteceu com os bens que pertenciam aos membros do primeiro estado.  
11 - Em 1789, Assembleia Constituinte, promulgou a Declaração dos __________________ do Homem e do Cidadão. 
12 - A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão garantia direitos iguais aos _______________ e participação 
política do povo. 
13 - Partido que defendia profundas transformações sociais, econômicas e políticas. 
14 - Nome do general que tomou o poder na França, em 1799, através de um Golpe de Estado. 
15 - O principal líder dos jacobinos. 
16 - Como ficou conhecido o período governado pelos os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, que 
guilhotinaram milhares de opositores. 
17 - A Revolução Francesa destruiu o absolutismo e, portanto, pôs fim aos _________________________ do primeiro e 
segundo estados. 
18 - Nome do movimento brasileiro que recebeu influência da Revolução Francesa. 
Fonte: http://profclaugeohist.blogspot.com.br/ Postado por Alessandra Ferreira  

 

5 – Curiosidade. Se for possível, assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=I8q0S_XGwdg 
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