


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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O nome sans-culottes refere-se às suas roupas e, através 
disso, ao seu status de classe baixa: os culottes eram as 

elegantes calças de couro da nobreza e burguesia 
do século XVIII, e a classe trabalhadora sans-

culottes usava pantalonas ou calças.
Os sans-culottes , a maioria deles trabalhadores urbanos, 

serviram como a força popular por trás da 
revolução. Embora mal vestidos e mal equipados, eles 

compunham a maior parte do exército 
revolucionário durante os primeiros anos das Guerras 

Revolucionárias Francesas.

Sans-culotte idealizado por Louis-Léopold Boilly (1761-1845).
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https://en.wikipedia.org/wiki/Working_class
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolutionary_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-L%C3%A9opold_Boilly
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POLÍTICOS DE DIREITA
- GRUPO MODERADO.
- ALTA BURGUESIA, RICOS.
- DEFESA: MONAR. 
CONSTITUCIONAL.
- CONTRA A EXECUÇÃO DO REI.
- VOTO CENSITÁRIO (RENDA).
- É  A DIREITA: CONTRÁRIA ÀS 
MUDANÇAS PROFUNDAS E 
TEMEROSA EM PERDER SEUS 
BENS E SUAS PROPRIEDADES... 

GIRONDINOS

POLÍTICOS DE ESQUERDA
- GRUPO MAIS RADICAL.
- BAIXA BURGUESIA E SANS CULOTES 
(TRABALHADORES).
- DEFESA: REPÚBLICA POPULAR E 
DEMOCRÁTICA.
- EXECUTAR O REI SEM JULGAMENTO.
- VOTO UNIVERSAL.
- É A ESQUERDA, DEFENSORA DE MUDANÇAS 
SOCIAIS PROFUNDAS E DE TRANSFORMAÇÕES 
RESULTANTES DA REVOLUÇÃO

JACOBINOS
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• A Convenção decidiu, por votação, mandar o rei Luís XVI para a
guilhotina;

• A execução do rei levou as nações absolutistas (Áustria,
Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos) e a Inglaterra
a formar a Primeira Coligação , contra a França;

• Na França, houve levantes antirrevolucionários de
camponeses, instigados por padres reacionários e pela
pequena nobreza;

• Em junho de 1793, tem início a República Jacobina (“o
Terror”), quando os sans-culotes e os jacobinos, invadiram a
Convenção e prenderam os líderes girondinos.
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• Forneceu o modelo para todos os movimentos revolucionários posteriores.
• Criação do Tribunal Revolucionário: julgava os opositores da Revolução e

condenava-os à morte na guilhotina;
• Criação do ensino público e gratuito, abolição da escravidão nas colônias,

tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal
masculino

• Os jacobinos perderam popularidade devido a quantidade de execuções, o que
levou à volta dos girondinos ao poder no Golpe do 9 termidor.
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• "O Incorruptível“;
• Foi um advogado e político francês, e uma das personalidades

mais importantes da Revolução Francesa;
• Defendia que "a mesma autoridade divina que ordena aos
reis serem justos, proíbe aos povos serem escravos".

• Os seus inimigos chamavam-lhe o “Tirano” e “Ditador
sanguinário” durante o Terror;

• Articuladores da Revolução Francesa e líder do Clube dos
Jacobinos;

• No dia 27 de julho, Robespierre é feito prisioneiro em um
golpe organizado pelos seus adversários da Convenção (a
planície, ou como os jacobinos chamavam-lhes, pântano).
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terror_(Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa)


VÍDEO:  REVOLUÇÃO FRANCESA / 
Robespierre e o Terror - Filme Animado

https://www.youtube.com/watch?v=kvFnOtrX-mU
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Maximilien Marie Isidore de Robespierre foi um advogado e político 
nascido na franca do século XVIII.

• Reação termidoriana é um termo utilizado para designar
a queda do governo jacobino, liderado por Maximilien
Robespierre, e a ascensão de um governo conservador
alinhado aos girondinos, liderado pelo partido apelidado
de Pântano ou Planície.

• Estabelecia que o Poder Executivo seria exercido pelo
Diretório, além do retorno do voto censitário.
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• Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar
suas conquistas;

• Em agosto de 1795, foi criado o Diretório, no qual cinco membros – chamados de
diretores – exerciam o Poder Executivo;

• A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos.
Com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido;

• Com a França imersa no caos, e sob a ameaça de ataques internos e externos,
o Diretório enfrentava forte oposição tanto entre os monarquistas quanto entre os
antigos jacobinos. Ambos os grupos organizariam rebeliões em Paris, mas seriam
derrotados por um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que anteriormente
fora punido por suas simpatias jacobinas.
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https://www.infoescola.com/historia/diretorio-revolucao-francesa/
https://www.infoescola.com/biografias/napoleao-bonaparte/


• Bonaparte foi enviado para liderar os exércitos franceses nas guerras contra
a aliança formada por Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra.

• Bonaparte alcançou inúmeras vitórias nos campos de batalhas e
estabeleceu uma importante fonte de recursos para a nação, tornando-o
incrivelmente popular em um contexto em que o povo se cansava da
crescente inflação e do corrupto e ineficiente Diretório.
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• Em outubro de 1799, Bonaparte retornou à França em meio a um cenário de
completa crise. Apoiado pela burguesia, pela população humilde e até por parte do
governo em frangalhos, ele foi o líder de um golpe de Estado que ocorreu em 9 de
novembro de 1799 (18 Brumário de acordo com o calendário revolucionário). Tratava-
se da consolidação da subida da burguesia ao poder, que enfraqueceu o modelo
absolutista e possibilitou de forma definitiva a adoção de um modelo econômico
capitalista. Entretanto, as ideias revolucionárias não morreriam, alcançando toda a
Europa e sendo a base das revoltas coloniais americanas do século seguinte.
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https://www.infoescola.com/politica/golpe-de-estado/
https://www.infoescola.com/sociologia/burguesia/


1. Antes do movimento revolucionário, quais
eram as principais críticas do povo em
relação às camadas dominantes?

2. Que classe social liderou a Revolução e que
transformações ocorreram no período mais
radical do processo revolucionário?

3. Aponte diferenças entre Girondinos e
Jacobinos.

Abraço e até a próxima aula = )
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