
Revolução Francesa – Origens e apogeu

Capítulo 1
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01  a) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi 
elaborada durante o processo revolucionário de 1789, 
conhecido como Revolução Francesa, baseada nos 
ideais libertários e liberais dos pensamentos iluminis-
tas, nas doutrinas dos “direitos naturais” e na experiên-
cia da Revolução Americana de 1776.

b) O artigo 1o defende a igualdade e liberdade de direitos 
entre os homens como um direito universal e natural, 
ou seja, válido em qualquer tempo e lugar, pois cons-
tituem a própria natureza humana. O artigo 6o garante 
que todos os cidadãos sejam protegidos e julgados 
pelas mesmas leis, independentemente do lugar que 
ocupam na sociedade, e estabelece a possibilidade 
de qualquer um ocupar qualquer cargo público. Como 
pode-se ver, todos os artigos que constam da declara-
ção seguem a premissa básica do 1o de que os homens, 
em termos de direito coletivo, são iguais.

c) Sim. A prática política absolutista estava assentada na 
divisão social em “estados”, ou “estamentos”, em que 
o pertencimento a cada um deles era regido pelo nas-
cimento, o que caracterizava uma possibilidade infinita-
mente restrita de mobilidade social. Essa política asse-
gurava os privilégios do primeiro e segundo estados 
(nobreza e clérigos), responsáveis pela observação da 
ordem e das leis, e excluía a grande massa populacio-
nal do exercício político. A publicação da Declaração 
quebra esses pilares absolutistas ao abolir a divisão 
estamental e o direito de nascituro, estabelecendo que 
todos “os homens nascem e são livres e iguais em direi-
tos”, e garantindo à massa do Terceiro Estado o direito 
de participação direta no exercício político, seja pelo 
voto ou pela proposição de leis.

02  a) Pode-se dividir a imagem em três: na parte inferior, é 
possível ver uma construção com três arcos, por baixo 
dos quais entram três grupos de pessoas com vesti-
mentas diferentes (os grupos da esquerda e da direita 
são compostos por pessoas vestindo roupas inteira-
mente azuis, enquanto o grupo central é composto por 
pessoas com roupas de diferentes cores), mais quatro 
escadas que levam ao início de duas arquibancadas em 
cada lado da ilustração; na parte central, tem-se uma 
construção circular que abriga diversas estátuas, cujo 
centro parece ser mais elevado; na parte superior, ao 
longe, tem-se uma construção alongada com uma torre 
no centro. Percebe-se, também, que a arquibancada da 

parte inferior contorna toda a imagem, e que ela está 
completamente ocupada, com a população assistindo 
aos grupos que entram desfilando pela parte central. 

 Como se trata do ano 1790, pode-se levantar a hipó-
tese de que se trata de um desenho de uma comemo-
ração ligada ao processo da Revolução Francesa, e que 
as pessoas que desfilam pela parte central representam 
àqueles que fizeram parte das lutas revolucionárias, 
como em uma parada militar. Uma vez que a come-
moração foi realizada no Campo de Marte (nome que 
sugere sua ligação ao deus romano da guerra e da agri-
cultura, Marte), esta última hipótese é acertada.

b) A comemoração da Festa da Federação em 14 de julho 
está diretamente ligada a um dos marcos simbólicos do 
processo revolucionário francês, a Queda da Bastilha, 
em 14 de julho de 1789. A data foi eleita, pelos revolu-
cionários, como feriado nacional, e sua celebração signi-
ficava manter viva a memória da revolução.

ATIVIDADES PARA SALA – PÁG. 8

01  Uma revolução é um processo de mudanças radicais na 
área política, econômica ou social, ou seja, não é mera-
mente uma revolta, e sim um movimento (pacífico ou 
armado) que visa promover alterações profundas e irrepa-
ráveis nas instituições que compõem a sociedade.

02  A sociedade francesa era estamental (com fraca mobili-
dade social), sendo o Primeiro Estado o clero, o Segundo 
Estado a nobreza e o Terceiro Estado os burgueses, os 
camponeses e os demais trabalhadores.

03  Os integrantes do Terceiro Estado queriam que as vota-
ções ocorressem não por estamento, como ocorrera nas 
reuniões anteriores, mas sim que os votos fossem contados 
por cabeça (um homem, um voto). Dessa forma, eles seriam 
maioria e poderiam ter suas reivindicações atendidas.

04  Porque a Revolução Francesa contribuiu para o fim de 
muitas estruturas herdadas do feudalismo, que antes 
impediam o progresso das nações mais liberais da Europa 
naquele período, e representou, ainda, o fim do Antigo 
Regime, iniciando a Era Contemporânea.

05  Quando na citação lê-se “de forma violenta e impulsiva”, 
pode-se perceber uma semelhança com a situação dos cam-
poneses e sans-culottes, que, na França, saíram às ruas e ins-
tituíram o Grande Medo na aristocracia francesa.

Resoluções Resoluções
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ATIVIDADES PROPOSTAS – PÁG. 8

01  A Bastilha era uma fortaleza construída no período medie-
val, utilizada pelos reis absolutistas como prisão dos inimi-
gos políticos do regime. Assim, sua queda, ou “tomada”, 
representou, simbolicamente, a queda do próprio regime 
absolutista, uma vez que o prédio era encarado como 
símbolo máximo das estruturas político-sociais do abso-
lutismo francês. A destruição da fortaleza tornou-se, no 
imaginário da revolução, o maior marco simbólico do pro-
cesso revolucionário; o 14 de julho foi estabelecido como 
feriado nacional e é comemorado até hoje.

 Quanto às propostas da Revolução Francesa que ainda 
fazem parte da ordem política contemporânea, pode-se 
elencar: a soberania popular; a liberdade de expressão e 
religião; o sistema político representativo etc.

02  C
 A vida dos trabalhadores e camponeses franceses da 

época pré-revolução era de extrema miséria, o que fica 
evidenciado na figura do camponês que segura a Coroa. 
A burguesia, embora com condição econômica melhor, 
desejava  maior participação política e mais liberdade eco-
nômica para pôr em prática as bases do que, mais tarde, se 
consolidaria como capitalismo. Isso fica claro ao se perce-
ber que não há representação explícita da classe burguesa 
na imagem, demonstrando sua ausência da representação 
dos três estados.

03  B
  A Revolução é considerada como o acontecimento que 

deu início à Idade Contemporânea. Aboliram-se a servidão 
e os direitos feudais e proclamaram-se os princípios univer-
sais de “liberdade, igualdade e fraternidade” (liberté, egalité, 
fraternité), frase de autoria de Jean-Jacques Rousseau, ins-
pirando outras constituições ocidentais.

04  A
 A questão exige o estabelecimento de uma correlação entre 

a situação apresentada pelo texto e o que se sabe sobre o 
estopim do processo revolucionário, ou seja, a posição que 
o Terceiro Estado ocupa na sociedade estamental do Antigo 
Regime francês. Uma das reivindicações feitas pela maioria 
da população francesa da época era a abolição dos privilé-
gios concedidos ao primeiro e ao segundo estados, manti-
dos sobre a exploração do trabalho da camada mais pobre – 
camponeses e trabalhadores urbanos – e era essa realidade 
social que inflamou a eclosão da Revolução Francesa.

05  C
 A Revolução Francesa uniu os interesses do heterogêneo Ter-

ceiro Estado. Nela, a burguesia pretendia igualar seus privilé-
gios aos da aristocracia, fundamentada nos ideais iluministas, 
enquanto os sans-culottes, que constituíam o proletariado 
urbano, pretendiam também reduzir a exploração que sofriam 
por parte da própria burguesia e dos aristocratas a quem esta-
vam submetidos no trabalho artesanal e nos serviços. Já os 
camponeses, os mais numerosos, pretendiam abolir os últi-
mos resquícios do feudalismo, como as obrigações servis.

06  A

 O Terceiro Estado arcava com o peso de impostos e con-
tribuições para o rei, o clero e a nobreza. Os privilegiados, 
isto é, primeiro e segundo estados, tinham isenção tributá-
ria. A principal reivindicação do Terceiro Estado era a abo-
lição dos privilégios e a instauração da igualdade civil.

07  B

 A Revolução Francesa resultou de uma série de fatores de 
ordem econômica, política e social. Economicamente, a 
desordem geral das finanças, devido à enorme dívida do 
Estado, refletia-se do aumento de tributos sobre o povo. Poli-
ticamente, a manutenção do absolutismo real anulava qual-
quer atenção às reivindicações do Terceiro Estado, as quais 
se associavam às ideias liberais Iluministas. Os privilégios 
exclusivos da aristocracia que, além de receber pensões do 
Estado, ainda gozava da isenção de impostos, levou a bur-
guesia, com sans-culottes e camponeses, a mobilizar-se para 
mudar esse quadro de desigualdade e desordem.

08  C

 Uma das primeiras questões a serem observadas é que o 
quadro foi pintado por Delacroix em 1830, ou seja, 41 anos 
após o início do processo revolucionário de 1789. Isso faz do 
quadro uma rememoração dos acontecimentos da Revo-
lução Francesa, e não uma pintura feita no contexto das 
lutas, à luz dos enfrentamentos políticos de 1830. Portanto, 
quando Delacroix decide pintar 1789 como “a vitória do 
povo e da liberdade”, ele está se posicionando ao lado dos 
revolucionários e de seus ideais, representados no quadro 
pela bandeira tricolor (liberdade, igualdade e fraternidade), 
pela figura de Marienne (personificação da liberdade) e 
pela vestimenta típica das camadas populares francesas.

09  C

 O texto refere-se à Revolução Francesa e sua importância 
para as transformações políticas, sociais e econômicas não 
apenas na Europa, mas apresentando reflexos no mundo e 
interferindo em ações futuras.

10  B

 Na imagem da balança, percebe-se que o Estado francês 
tinha que lidar com um grande deficit resultante de envol-
vimentos em conflitos externos, de pagamento de pen-
sões à aristocracia e de acordos comerciais desvantajosos 
à economia nacional, responsáveis pelo agravamento da 
crise econômica que precedeu a Revolução Francesa.

Agora é com você – Pág. 15

01  a) Sans-culottes é o nome utilizado para denominar o 
grupo social majoritariamente composto por traba-
lhadores urbanos, considerado como a ala mais radi-
cal dos participantes do processo revolucionário, que 
ascenderam a uma posição estratégica no governo 
 revolucionário nos anos 1793-1794, e tinham na figura 
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05  Os sans-culottes eram o grupo mais radical da Revolu-
ção, composto majoritariamente por artesãos e operários; 
ganharam essa designação pelo fato de não usarem as 
mesmas calças que os nobres usavam. A expressão signi-
fica “sem culotes”.

ATIVIDADES PROPOSTAS – PÁG. 15

01  C

 A Conspiração dos Iguais foi um movimento igualitário 
(precursor do anarquismo e do comunismo) liderado por 
Graco Babeuf, que propunha a “comunidade dos bens 
e do trabalho”, cuja atenção era voltada para alcançar a 
igualdade efetiva entre as pessoas.

02  C

 O enunciado da questão leva ao pensamento do “terror” 
não como um período histórico e sim como um artifício polí-
tico que caracteriza um tipo de regime, que pode ser utili-
zado em diferentes contextos históricos, pelos mais diferen-
tes atores políticos. Interpretação muito fundamentada por 
Norberto Bobbio, cientista político italiano, e que quebra 
com as visões que transformam o “terror” em uma caracte-
rística da moral revolucionária francesa. Como se sabe, esse 
instrumento foi utilizado na Revolução Francesa, durante o 
período de governo do Comitê de Salvação Pública.

03  A

 Viu-se que, no estabelecimento dos governos revolucio-
nários, os problemas e as mazelas da grande parte da 
população mostraram-se questões de difícil resolução, 
principalmente no que tange aos gêneros de primeira 
necessidade. Assim, um dos mecanismos utilizados foi 
o estabelecimento de um “teto” – preço máximo – que 
poderia ser cobrado sobre esses itens: “Que o preço de 
todos os gêneros de primeira necessidade seja fixado 
[...].” Em paralelo, os preços das matérias-primas foram 
regulados de forma a garantir lucros e salários, garantindo 
assim o acesso a esses bens de primeira necessidade: 
“[...] que as matérias-primas sejam também tabeladas, de 
maneira que os lucros da indústria, os salários do trabalho 
e os benefícios do comércio possam facultar ao homem 
industrioso, ao agricultor, ao comerciante, adquirir a coisas 
necessárias e indispensáveis à subsistência [...]”.

04  A

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
foi criada pelo Terceiro Estado (camponeses, artesãos, 
pequenos burgueses), que limitava os poderes do rei e 
eliminava os privilégios do primeiro (clero) e segundo 
(nobreza) estamentos.

de Jean-Paul Marat seu principal representante. O 
nome, que já existia antes da revolução, servia para 
diferenciá-los das camadas mais abastadas, pois o 
culotte era uma vestimenta típica da nobreza do Antigo 
Regime francês. A escolha, pelo desenhista, dessa ves-
timenta típica é proposital para relacionar a ação do 
Comitê como radical. Isso se confirma pela forma como 
os revolucionários são apresentados na gravura: dedo 
em riste, como se estivessem gritando; feições raivosas.

b) O Comitê de Salvação Pública tinha por função coman-
dar os exércitos e administrar as finanças públicas do 
país numa tentativa de resolver o problema da fome e 
manter a segurança interna. Após a ascensão do grupo 
dos jacobinos, o órgão ficou responsável pelo instru-
mento político do “terror”, que visava à repressão aos 
“inimigos da revolução”.

ATIVIDADES PARA SALA – PÁG. 15

01  Ao longo da Revolução Francesa, ocorreram várias fases, 
como a Assembleia Nacional Constituinte (1789-1792), a 
Convenção Nacional (1792-1795) e o Diretório (1795-1799). 
Durante a fase da Convenção Nacional, os jacobinos 
tomaram o poder e iniciaram o período que ficou conhecido 
como o Período do Terror. Os radicais jacobinos adotaram 
algumas medidas sociais importantes como o fim da escra-
vidão nas colônias da França, a Lei do Máximo, um novo 
calendário, um novo sistema de pesos e medidas, entre 
outros. O maior líder jacobino foi Robespierre, que buscou 
inspiração nas ideias do filósofo iluminista Rousseau.

02  O Golpe 9 Termidor foi uma reação da alta burguesia, 
assustada com os excessos cometidos durante a fase do 
Regime do Terror, resultou na execução de Robespierre.

03  Considera-se a fase do Terror como a mais radical por ter 
sido comandada pela ala mais rígida, os jacobinos, e por ter 
cometido vários excessos sob a liderança de Robespierre. 
Durante essa fase, todos que se posicionavam contrários ao 
governo, até antigos aliados, foram condenados à morte na 
guilhotina. O Golpe 9 Termidor teve fim com a ascensão 
dos girondinos ao poder e a condenação de Robespierre à 
guilhotina.

04  E
 Robespierre se destacou como o principal líder do Partido 

Jacobino, durante o período da Convenção Nacional (1792-
1795). Diante dos ataques estrangeiros e das conspirações 
contrarrevolucionárias, instaurou-se na França um governo 
ditatorial, que atribuiu poderes especiais ao Comitê de Sal-
vação Pública e aos Tribunais Revolucionários. Iniciava-se, 
a partir de então, a fase do Terror, com a perseguição e 
execução de milhares de “inimigos” da Revolução.
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05  D
 A Revolução Francesa faz parte do conjunto de revolu-

ções burguesas do século XVIII que culminaram com a 
ascensão da burguesia à frente do poder político e eco-
nômico europeu.

06  C
 O processo revolucionário, iniciado em 1789, foi palco de  

avanços e retrocessos, provenientes das tentativas  
de respostas aos problemas sociais colocados na 
ordem  do dia pela ação política da maioria da popula-
ção francesa, expondo as divergências “de classe” que 
colocaram em disputa pelo governo burgueses, traba-
lhadores manuais e camponeses. Assim, a revolução teve 
momentos mais radicais, como o período da Convenção 
Montanhesa, e momentos mais conservadores, como a 
reação termidoriana. Um processo que se projetou igua-
litário, pelas próprias dificuldades internas em lidar com 
as diferenças de classe que o informavam, terminou por 
estabelecer restrições à participação política. No entanto, 
seus princípios básicos iluministas permaneceram, uma 
vez que foram pensados para e pela classe burguesa que, 
em todos os momentos da revolução, foi quem de fato 
governou.

07  E
  A Revolução Francesa, apesar de ter sido uma revolução 

burguesa, foi um movimento dos representantes do Terceiro 
Estado, formado também pela pequena burguesia, pelos 
camponeses e pelo baixo clero. Dessa maneira, a Revolução 
Francesa passou por diferentes fases que representavam os 
interesses dos diferentes grupos do Terceiro Estado. Assim, 
o texto cita uma fala de Robespierre, líder jacobino que 
liderou a fase da revolução conhecida como “Terror”, o qual 
representava a pequena burguesia e as camadas populares 
que buscavam mudanças sociais efetivas. 

08  A
  Em agosto de 1791, após a tentativa frustrada de fuga da 

família real para a Áustria, os países, que até então apoiavam 
a França, lançaram a Declaração de Pillnitz, a qual afirmava 
(e apoiava) a restauração da monarquia francesa como um 
projeto de interesse comum a todos os Estados europeus. 

09  E
  A reavaliação das bases jurídicas do Antigo Regime foi 

montada à luz do pensamento iluminista, representado 
por Voltaire, Diderot, Montesquieu, John Locke, Immanuel  
Kant etc. Eles forneceram pensamentos para criticar as 
estruturas políticas e sociais absolutistas. Como demons-
trado na imagem, os sans-culottes representavam a essên-
cia da Revolução Francesa em busca dos ideais de liber-
dade, igualdade e fraternidade.

10  D
 A Revolução Francesa é um exemplo de revolução bur-

guesa; no entanto, devido à grande participação popular, 
criou-se a falsa impressão de que teria sido uma revolução 
de todos e para todos.
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