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Fundamental II

O que vamos estudar?
A Revolução Francesa – O legado político para a atualidade.
Objetos de Conhecimento: História Moderna; Revoluções burguesas, Política; Burguesia.

Habilidades: (EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no mundo.
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1.

CONTEÚDO

● Pense
● Registre suas opiniões e
conclusões.

A Revolução Francesa e a política.
A Revolução Francesa (1789) é considerada uma das revoluções
burguesas, pois ajudou a colocar a burguesia no poder e criar um
mundo de acordo com os interesses dessa classe. O ano de 1789
é também importante, pois ali está a origem de nossa época (ou
era) histórica atual, que os historiadores chamam de Idade
Contemporânea.
É importante lembrar que antes da revolução, havia um governo
monárquico, onde o rei governava de acordo com sua vontade.
Era a monarquia absolutista, um governo de privilégios, também
chamado de antigo regime. A maioria da população francesa vivia
na pobreza, enquanto o governo, a família do rei, seus aliados
políticos e a igreja católica esbanjavam uma vida bastante
confortável.
O iluminismo é um conjunto de ideias que vai ajudar a tirar o
antigo regime do poder. Ele criticava muitos abusos do rei.
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A Revolução Francesa e a filosofia política

Os filósofos iluministas propõem críticas pesadas contra o antigo regime, dizendo que o
modelo é falho e ultrapassado.
Montesquieu propõe separação do poder em três partes: executivo, legislativo e judiciário.
Como os abusos de poder do rei eram constantes, com perseguições religiosas e prisões
ilegais, o novo sistema foi elaborado para que esses absurdos fossem coibidos.
A teoria de separação de poderes vai se tornar modelo para as repúblicas ocidentais.
A característica principal de uma república é a separação de poderes.
No Brasil, temos três esferas de poder: governo federal, estadual e municipal:
Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Federal

Presidente da
República

Deputados Federais e
Senadores

STF, STJ, Justiça Federal

Estadual

Governadores

Deputados Estaduais

Tribunal de Justiça de cada
Estado

Municipal

Prefeitos

Vereadores

Juízes locais de primeira
instância
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2. ATIVIDADE
COM BASE NOS CONCEITOS EXPOSTOS, RESPONDA AS
QUESTÕES:
▸ É importante o governo ser exercido por três
poderes? Justifique sua resposta.
▸ Em seu município quais são os três poderes?
▸ O que você acha que pode ser melhorado na
seu município? O que deveria ser prioridade?
▸ Quais dos três poderes em seu município
poderia participar da resolução do problema?
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