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Habilidades:

Conhecer e distinguir as

diversas fases da Revolução

Francesa; Caracterizar as

transformações ocasionadas

pela Revolução Francesa.
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1- “Nós habitantes da paróquia de Longeley abaixo-assinados, tendo-nos reunidos em

virtude das ordens do Rei, dia 6 do presente mês de maio de 1789, resolvemos o que se

segue:Pedimos que todos os privilégios sejam abolidos. Declaramos que se alguém

merece ter privilégios e gozar isenções, são estes, sem contradição, os habitantes do

campo, pois são os mais úteis ao estado, porque por seu trabalho o fazem viver”.

Essa reivindicação dos Camponeses franceses traduziu o desejo comum dos demais

membros do terceiro estado, a saber:

a) A convocação dos estados gerais para dar soluções a crise financeira. 

b) A formação de uma democracia Rural, composta por camponeses autônomos.

c) O advento de uma sociedade igualitária com o estabelecimento do sufrágio 

Universal.

d) O fim de uma ordem social baseada no privilégio e na sociedade estamental.

e) A distinção da sociedade fundamentada na proposta de cidadãos ativos e de 

cidadãos passivos.



2- “A revolução que não se radicaliza morre melancolicamente, como a burguesa. A

Rigor, só uma revolução existe, a que se deflagrou em 1789: enquanto viveu, ela quis

expandir-se, e, assim, a República francesa se considerou e tentou Universal - até o

momento em que a pretensão de libertar o mundo se converteu na de anexá-lo, em que

os ideais republicanos, se reduziram ao imperialismo bonapartista”

(Renato Janine Ribeiro, A última razão dos reis).
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O motivo pelo qual o conjunto de mudanças políticas que resultou na implantação do

Regime Republicano na França no século XVIII, pode, genericamente, ser classificado

como uma revolução burguesa é o fato de que nesse processo:



a) A estrutura social francesa viu-se reduzida a uma polarização entre o bloco de apoio

ao antigo regime - no qual se encontrava a aristocracia, os Camponeses e

trabalhadores urbanos - de um lado e o bloco de apoio a república operário-burguesa de

outro.

b) A burguesia conseguiu a adesão ideológica da aristocracia, especialmente no que se

refere a abertura das carreiras públicas aos talentos individuais, o que possibilitou a

ascensão dos seus representantes ao poder de estado.

c) Os resultados políticos das sucessivas convulsões sociais gerados nos quadros da

crise do estado monárquico francês foram, ao final, capitalizados pela nobreza, que

pode assim dar início a viabilização dos seus interesses políticos e econômicos.

d) O comando da burguesia desde o início se revelou como irrefutável, uma vez que ela

colocou a serviço de seus objetivos revolucionários os mais variados setores da

população, liderando assim uma revolta contra o antigo regime.

e) As vanguardas operário-camponesas colocaram-se ao lado da burguesia, pois

tinham claro que suas reivindicações somente alcançariam um patamar de

consequência numa sociedade em que as relações burguesas de produção já

estivessem desenvolvidas.
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Bons estudos !


