


DATA: 4 DE SETEMBRO.

Conteúdo: A ERA DAS REVOLUÇÕES: REVOLUÇÃO FRANCESA
Objetivo da Aula:

-Analisar o contexto histórico deflagrador da Revolução e os elementos
que levaram ao colapso da estrutura sociopolítica;
-Compreender o papel desempenhado pelo povo durante o processo
revolucionário, bem como a importância da burguesia para o mesmo;
-Refletir criticamente sobre as ideias que caracterizaram este processo
histórico e a sua repercussão, a qual alcançou o mundo ocidental e
inaugurou a contemporaneidade.

•Recursos:

•Uso da fotografia como registro de versões da história e vídeos
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CONTEXTO 
HISTÓRICO:
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ILUMINISMO – SÉCULO XVIII

• Domínio da RAZÃO sobre a visão religiosa que dominou a Idade Média;
• Valorização das leis da natureza;
• Busca da verdade, através de estudos e pesquisas científicas;
• Desvalorização das crenças e explicações religiosas;
• Defesa da liberdade (de expressão, posicionamento, defesa de ideias e

pensamento).
• Defesa da ideia de que todas as pessoas são iguais perante a lei;
• No campo econômico, os iluministas eram favoráveis ao liberalismo. Portanto,

eram contrários ao intervencionismo praticados pelos monarcas. Um dos
principais defensores do liberalismo econômico foi o economista Adam Smith.
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SOCIEDADE 

PRIMEIRO ESTADO:

CLERO

ALTO – Bispos, abades (origem nobre)
BAIXO – Padres (origem popular)

SEGUNDO ESTADO: 
NOBREZA

DE SANGUE - (herdeiros da nobreza feudal)
DE TOGA – (burgueses que compravam ou ganhavam títulos 
da nobreza) 

TERCEIRO ESTADO: 
POVO

BURGUESIA – Alta, Média e Pequena
POBRES – camponeses, trabalhadores urbanos e 
desempregados.   
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• Guerra dos Sete Anos (1756-63) – Contra a Inglaterra. Muitas despesas militares e perda
de regiões colônias;

• Guerra de Independência dos EUA (1776) – Contra a Inglaterra;
• Tratado comercial de 1786 - assinado com a Inglaterra (vinhos franceses em troca de

tecidos ingleses) levou à falência de industrias francesas e aumentou o
descontentamento burguês;

• Fenômenos climáticos – prejudicaram as colheitas e aumentaram o preço do trigo e do
pão, causando fome e aumentando a insatisfação popular;

• Os gastos da nobreza – gastos com luxo e festas no Palácio de Versalhes bancadas pelos
impostos pagos pela burguesia.
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VÍDEO 1: Um dia na corte de Versailles no seculo 18
https://www.youtube.com/watch?v=Cam-DMFkyWU

VÍDEO 2: A vida luxuosa de Maria Antonieta
https://www.youtube.com/watch?v=rpS8JeP2mVY

VÍDEO 3: MARIA ANTONIETA: RAINHA DA FRANÇA, 
implacável e controversa.
https://www.youtube.com/watch?v=QzKKrhQX2V4

FILME: Maria Antonieta – Direção: Sofia Coppola
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“Taxar nossos castelos, obrigar-nos aos
impostos, isentar os camponeses das
corveias? Nunca!”
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Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena,
conhecida como Maria Antonieta, nasceu em 2 de
novembro em 1755.
Nascida Arquiduquesa da Áustria, era filha do Imperador
Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico, e da
Imperatriz Maria Teresa da Áustria.
Casou-se aos 14 anos com o herdeiro da coroa francesa, o
Delfim Luís Augusto, duque de Berry. O matrimônio gerou
quatro filhos dos quais somente uma filha chegou à vida
adulta.
Duramente criticada em vida pelo seu comportamento
frívolo, Maria Antonieta foi assassinada durante a
Revolução Francesa, acusada de trair o povo francês.
Sua personalidade continua a fascinar escritores e
cineastas que lhe dedicam obras para tentar entender este
personagem.
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