


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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MODA também é HISTÓRIA 

Uma edição do “Journal de la Mode et du Goût” (Jornal da
Moda e do Gosto) de 1790 indica às mulheres ricas o uso de
“cores listradas em estilo nação”:
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Um modelo destinado às 
“mulheres patriotas” sugeria o 

uso de tecido azul royal, chapéu 
de feltro negro e roseta tricolor:

“traje patriótico”, em tecido 
preto com a adição de 

um sash (faixa) tricolor:
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1. TOMANDO COMO REFERÊNCIA A IMAGEM AO LADO,
IDENTIFIQUE QUEM SÃO OS PERSONAGENS
REPRESENTADOS.

2. COMO SE EXPLICA A CRISE FINANCEIRA NA FRANÇA PRÉ-
REVOLUCIONÁRIA.

3. A moda da Corte francesa e a etiqueta de Versalhes eram
pensadas como símbolos que separavam a nobreza do resto
do povo, ressaltando a posição superior dos nobres em
relação às pessoas comuns. Explique esta afirmação.
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• Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a
Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos
três estados;

• Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia
queria uma votação por indivíduo, o que levou a
violentas discussões;

• Diante da impossibilidade de resolver a questão, o
terceira estado se separou dos demais, declarando-se
Assembleia Nacional Constituinte.
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REPRESENTANTES DOS 3 ESTADOS:

1º ESTADO: CLERO – 291 deputados.
2º ESTADO: NOBREZA – 270 deputados
3º ESTADO: POVO – 578 deputados. 

VOTAÇÃO 2X1
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• A Constituição representaria o fim do absolutismo
monárquico na França;

• Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da
Bastilha, num momento que representou,
simbolicamente, o fim do Antigo Regime;

• Na zona rural, os camponeses invadiram castelos,
incendiaram plantações e massacraram membros
da nobreza e do clero (o Grande Medo).
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• Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(todos têm direito à liberdade e à defesa da
propriedade privada);

• Extinção dos privilégios feudais da nobreza;
• Aprovação da Constituição Civil do Clero: confisco das

terras da igreja e subordinação de seus membros ao
Estado francês;

• Promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia
o voto censitário e a tripartição dos poderes.
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OBS.: Os pensadores iluministas defensores das liberdades individuais e dos
direitos dos cidadãos em sua maioria não admitiam a ideia de igualdade de
gênero, declarando uma inferioridade feminina.
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Olympe de Gouges, criou a Declaração dos direitos da

mulher e cidadã em 1791 em resposta a ausência de

direitos femininos na Declaração dos Direitos do Homem

e do Cidadão de 1789, no entanto ela foi acusada de ser

contra revolucionária e de não seguir as obrigações do

sexo feminino sendo guilhotinada.

Olympe de Gouges (1748-1793).
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- Os homens nascem livres e iguais...

- O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis
do homem: a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.

- A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique outrem...

- A LEI é a expressão da VONTADE GERAL, ela deve ser a mesma para todos, quer proteja,
quer puna.

- Ninguém deve ser inquietado por suas opiniões, mesmo religiosas...

- A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos
do homem.

- Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dele privado...
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4. QUAL A IMPORTÂNCIA DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO
HOMEM E DO CIDADÃO PARA O MODERNO CONCEITO DE
DEMOCRACIA?

5. EXPLIQUE A SIMBOLOGIA DA TOMADA DA BASTILHA (14 DE
JULHO) PARA O FIM DO ABSOLUTISMO MONÁRQUICO NA FRANÇA.

ATIVIDADE DE CLASSE
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• Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a

Áustria e preso no Palácio das Tulherias;

• As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a

França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à

guerra;
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• As mulheres participaram da Revolução Francesa principalmente de duas
formas: com o objetivo de transformar a condição econômica que sofria sua
família, como também na luta pela conquista de seus direitos políticos
buscando a igualdade com os homens.

• Uma multidão de mulheres marchou em direção ao Palácio de Versalhes,
empunhando lanças e revólveres em 5 de outubro de 1789. A grande massa
era formada pelas poissardes (peixeiras dos mercados centrais), mulheres
que estavam acostumadas a carregar caixotes pesados e levavam consigo
enormes facas para descamar peixes.
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• A notícia da aproximação da multidão chegou ao Palácio e aterrorizou a

Corte. Começaram a temer por suas vidas!

• Pela manhã (6 de outubro), aquele movimento iniciado pelas mulheres já

somava vinte mil pessoas na porta do Palácio e exigiam que o Rei se

mudasse para Paris, para que saísse de seu isolamento.

16



A “prisão do rei” absolutista Luís XVI foi realizada por mulheres. Elas marcharam de Paris a
Versalhes, tomaram o palácio e escoltaram o monarca até a capital francesa.
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“Não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como um bravo!”, declarou Marie-Henriette Xaintrailles
em carta ao imperador Napoleão Bonaparte. Em 1792, quando a França declarou guerra à Áustria,
voluntárias se alistaram no Exército para lutar ao lado dos homens contra as forças da coalizão
austro-prussiana que ameaçavam invadir o país. Muitas se apresentaram com identidades falsas e
disfarçadas de homem.
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A multidão, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, 
considerando-o um traidor. Os revolucionários aboliram a 

monarquia e proclamaram a República. 
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Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal 
Masculino e pertenciam aos seguintes partidos 

políticos:

• GIRONDINOS - sentavam-se à direita na Assembleia e
representavam a alta burguesia;

• JACOBINOS - sentavam-se à esquerda e defendíamos
interesses da pequena burguesia e dos Sans-culotes;

• PLANÍCIE OU PÂNTANO – sem posição política
definida.
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