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Texto: 1

Revolução Francesa

No desenvolver do século XVIII existem dois importantes fatos históricos
que marcaram esse período. De um lado temos a ascensão dos ideais 
iluministas, que pregavam a liberdade econômica e o fim das amarras 
políticas estabelecidas pelo poder monárquico. Além disso, esse mesmo 
século assistiu uma nova etapa da economia mundial com a ascensão do 
capitalismo industrial. 

Nesse contexto, a França conviveu com uma interessante contradição. Ao 
mesmo tempo em que abrigou importantes personagens do pensamento 
iluminista, contava com um estado monárquico centralizado e ainda 
marcado por diversos costumes atrelados a diversas tradições feudais. A 
sociedade francesa estava dividia em classes sócias distintas pela 
condição econômica e os privilégios usufruídos junto ao Estado. 

De um lado, tínhamos a nobreza e o alto clero usufruindo da posse das 
terras e a isenção dos impostos. Além disso, devemos salientar a família
real que desfrutava de privilégios e vivia à custa dos impostos 
recolhidos pelo governo. No meio urbano, havia uma classe burguesa 
desprovida de qualquer auxilio governamental e submetida a uma pesada 
carga tributária que restringia o desenvolvimento de suas atividades 
comerciais. 
A classe proletária francesa também vivia uma situação penosa. No campo,
os camponeses eram sujeitos ao poder econômico dos senhores feudais e 
viviam em condições mínimas. Muitos deles acabavam por ocupar os centros
urbanos, que já se entupiam de um amplo grupo de desempregados e 
miseráveis excluídos por uma economia que não se alinhava às 
necessidades do nascente capitalismo industrial. 

Somados a todos estes fatores, a derrota francesa em alguns conflitos 
militares e as péssimas colheitas do final do século XVIII, contribuíram
para que a crise econômica, e a desordem social se instalassem de vez na
França. Desse modo, a década de 1780 veio carregada das contradições, 
anseios e problemas de uma nação que não dava mais crédito a suas 
autoridades. Temos assim, os preparativos da chamada Revolução Francesa.

A Revolução Francesa (14/07/1789: A situação social era tão grave e o 
nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o 
objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada 
pelo rei Luis XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A
Queda da Bastilha em 14/07/1789 marca o início do processo 
revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia 
francesa.
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O lema dos revolucionários era "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", 
pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro estado francês. 
Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a 
França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do 
país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luis XVI e 
sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados em 1793.O clero também 
não saiu impune, pois os bens da Igreja foram confiscados durante a 
revolução. No mês de agosto de 1789, a Assembléia Constituinte cancelou 
todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia 
significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos,
além de maior participação política para o povo.

Girondinos e Jacobinos: Após a revolução, o terceiro estado começa a se 
transformar e partidos começam a surgir com opiniões diversificadas. Os 
girondinos, por exemplo, representavam a alta burguesia e queriam evitar
uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. 
Por outro lado, os jacobinos representavam a baixa burguesia e defendiam
uma maior participação popular no governo. Liderados por Robespierre e 
Saint-Just, os jacobinos eram radicais e defendiam também profundas 
mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres.

A Fase do Terror: Em 1792, os radicais liderados por Robespierre, Danton
e Marat assumem o poder e organização as guardas nacionais. Estas, 
recebem ordens dos líderes para matar qualquer oposicionista do novo 
governo. Muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição 
foram condenados a morte neste período. A violência e a radicalização 
política são as marcas desta época.

A burguesia no poder: Em 1795, os girondinos assumem o poder e começam a
instalar um governo burguês na França. Uma nova Constituição é aprovada,
garantindo o poder da burguesia e ampliando seus direitos políticos e 
econômico. O general francês Napoleão Bonaparte é colocado no poder com 
o objetivo de controlar a instabilidade social e implantar um governo 
burguês.

Conclusão: A Revolução Francesa foi um importante marco na História 
Moderna da nossa civilização. Significou o fim do sistema absolutista e 
dos privilégios da nobreza. O povo ganhou mais autonomia e seus direitos
sociais passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores urbanos e 
rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a burguesia conduziu
o processo de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma 
sociedade burguesa e capitalista foram estabelecidas durante a 
revolução. A Revolução Francesa também influenciou, com seus ideais 
iluministas, a independência de alguns países da América Espanhola e o 
movimento de independência no Brasil.

Atividades do texto 1

1. Explique, resumidamente, o cenário francês antes de 1789.

2. Qual o significado da tomada da Bastilha?

3. Determine a importância da revolução francesa para: 

a) o fim do absolutismo;      b) a construção da sociedade liberal.
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Texto 2

Inconfidência Mineira



No século XVIII, a ascensão da economia mineradora trouxe um intenso
processo de criação de centros urbanos pela colônia acompanhada pela
formação  de  camadas  sociais  intermediárias.  Os  filhos  das  elites
mineradoras, buscando concluir sua formação educacional, eram enviados
para  os  principais  centros  universitários  europeus.  Nessa  época,  os
ideais de igualdade e liberdade do pensamento iluminista espalhavam-se
nos  meios  intelectuais  da  Europa.  

Na  segunda  metade  do  século  XVIII,  a  economia  mineradora  já  estava
enfraquecida. Portugal aumentou os impostos e a fiscalização sobre as
atividades empreendidas na colônia. Entre outras medidas, as cem arrobas
de ouro anuais configuravam uma nova modalidade de cobrança que tentava
garantir  os  lucros  lusitanos.  Com  o  progressivo  desaparecimento  das
regiões auríferas, os colonos tinham grandes dificuldades em cumprir a
exigência  estabelecida.  Portugal,  inconformado  com  a  diminuição  dos
lucros, resolveu empreender um novo imposto: a derrama. Sua arrecadação
era  feita  pelo  confisco  de  bens  e  propriedades.

Esse  imposto  era  extremamente  impopular,  pois  muitos  colonos
consideravam sua prática extremamente abusiva. As elites intelectuais e
econômicas  da  economia  mineradora,  influenciadas  pelo  iluminismo,
começaram a se articular em oposição à dominação portuguesa. No ano de
1789, um grupo de poetas, profissionais liberais e fazendeiros tramavam
tomar controle de Minas Gerais. O plano seria colocado em prática em
fevereiro  de  1789,  data  marcada  para  a  cobrança  da  derrama.  

Aproveitando da agitação contra a cobrança do imposto, os inconfidentes
contaram com a mobilização popular para alcançarem seus objetivos. Entre
os inconfidentes estavam poetas como Claudio Manoel da Costa e Tomas
Antonio Gonzaga; os padres Carlos Correia de Toledo, o coronel Joaquim
Silvério dos Reis; e o alferes Tiradentes, um dos poucos participantes
de origem popular dessa rebelião. Eles iriam proclamar a independência e
a  proclamação  de  uma  república  na  região  de  Minas.  

Com a aproximação da cobrança metropolitana, as reuniões e expectativas
em torno da inconfidência tornavam-se cada vez mais intensas. Chegada a
data da derrama, sua cobrança fora revogada pelas autoridades lusitanas.
Nesse  meio  tempo,  as  autoridades  metropolitanas  estabeleceram  um
inquérito para apurar uma denúncia sobre a insurreição na região de
Minas. Através da delação de Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou
seus  companheiros  pelo  perdão  de  suas  dívidas,  várias  pessoas  foram
presas  pelas  autoridades  de  Portugal.  

Tratando-se  de  um  movimento  composto  por  influentes  integrantes  das
elites, alguns poucos denunciados foram condenados à prisão e ao degredo
na  África.  O  único  a  assumir  as  responsabilidades  pela  trama  foi
Tiradentes. Para reprimir outras possíveis revoltas, Portugal decretou o
enforcamento  e  o  esquartejamento  do  inconfidente  de  origem menos
abastada.  Seu  corpo  foi  exposto  nas  vias  que  davam  acesso  a  Minas
Gerais.  Era  o  fim  da  Inconfidência  Mineira.  

Mesmo tendo caráter separatista, os inconfidentes impunham limites ao
seu projeto. Não pretendiam dar fim à escravidão africana e não possuíam
algum  tipo  de  ideal  que  lutasse  pela  independência  da  “nação
brasileira”.  Dessa  forma,  podemos  ver  que  a  inconfidência  foi  um



movimento restrito e incapaz de articular algum tipo de mobilização que
definitivamente desse fim à exploração colonial lusitana.

Conjuração Baiana

A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um
movimento  separatista  que  contou  com  a  participação  de  sapateiros,
alfaiates, bordadores, ex-escravos e escravos. Em outro campo de ação
essa  revolta  também  teve  o  apoio  de  padres,  médicos  e  advogados.  

Para  compreender  a  deflagração  do  movimento,  devemos  nos  reportar  à
transferência  da  capital  para  o  Rio  de  Janeiro,  em  1763.  Com  tal
mudança, Salvador (antiga capital) sofreu com a perda dos privilégios e
a  redução  dos  recursos  destinados  à  cidade.  Somado  a  tal  fator,  o
aumento dos impostos e exigências colônias vieram a piorar sensivelmente
as  condições  de  vida  da  população  local.  

Ao  mesmo  tempo,  as  notícias  do  êxito  alcançado  nos  processos  de
independência dos Estados Unidos e Haiti, e a deflagração da Revolução
Francesa trouxe junto os ideais de liberdade e igualdade defendidos pelo
pensamento  iluminista.  Empolgados  com  tais  processos  revolucionários,
alguns  representantes  dos  setores  médios  e  das  elites  ligados  à
maçonaria montaram uma sociedade secreta denominada “Cavaleiros da Luz”.
Durante suas reuniões os cavaleiros da luz discutiam a organização de um
movimento anticolonialista e a criação de um novo governo baseado em
princípios  republicanos  e  liberais.  Seus  participantes  distribuíam
panfletos convocando a população a se posicionar contra o domínio de
Portugal. Com a delação do movimento, seus representantes foram presos
pelas  autoridades  coloniais.  

Os membros da elite que estavam envolvidos no movimento foram condenados
a  penas  mais  leves  ou  tiveram  suas  acusações  retiradas.  Em
contrapartida, os populares que encabeçaram o movimento conspiratório
foram  presos,  torturados  e,  ainda  outros,  mortos  e  esquartejados.
Buscando reprimir outras revoltas, o governo português expôs os restos
mortais de alguns dos revoltosos espalhados pela cidade de Salvador. 

Atividades do texto 2

1.  Em  sua  opinião,  por  que  hoje  a
memória  nacional  valoriza  mais  o
movimento  mineiro  do  que  a  Conjuração
Baiana.

2. "No sigilo das grossas portas 
fechadas nascia o ideário de liberdade 
dos inconfidentes - utopia prudente de 
poetas e do clero que trouxeram Virgílio
para a colônia, ousaram saltar as 
fronteiras do isolacionismo cultural e 
político e criaram uma atmosfera 
carregada de pontos em suspensão, a 

reproduzir a vitória na derrota, a 
sobrevivência na morte, a tradição na 
ruptura." A Inconfidência Mineira, 
segundo a própria autora, revela a 
antinomia entre liberdade e ponderação 
presente no primeiro movimento 
emancipacionista ocorrido no Brasil 
Colônia. Sobre a Inconfidência de 1789, 
responda:

a)Quais suas principais características?

b) Em que quadro histórico e ideológico 
ela deve ser inserida?
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Texto 3

Leia os documentos abaixo:



Aviso ao Povo Bahiense

Ó vós Povo que nascestes para sereis livres e para gozares dos bons efeitos da Liberdade, ó vós
Povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado,  esse mesmo rei  que vós
criastes; esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos veixar, para vos roubar e para
vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição, sim para ressuscitares do
abismo da escravidão, para levantareis a sagrada Bandeira da Liberdade. [...] As nações do mundo
todas têm seus olhos fixos na França, a liberdade é agradável para todos; [...]  o dia da nossa
revolução;  da nossa  Liberdade e  de nossa  felicidade está  para chegar,  animai-vos que sereis
felizes.  

 (Trechos do panfleto revolucionário afixado nas ruas de Salvador na manhã de 12 de agosto de 1798. In:
PRIORE, Mary Del et al. Documentos de História do Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione,
1997.)

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão

França, 26 de agosto de 1789.

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleeia Nacional, tendo em vista que a ignorância,
o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da
corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do
homem, a fim de que esta declaração,  sempre presente em todos os membros do corpo social,  lhes
lembre permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do
Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição
política,  sejam  por  isso  mais  respeitados;  a  fim  de  que  as  reivindicações  dos  cidadãos,  doravante
fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à
felicidade geral. Em razão disto, a Assembléia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide
do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão:

Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-
se na utilidade comum.

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do
homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão.

Art. 3º.  O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum
indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. O exercício dos direitos
naturais  de cada homem não tem por limites senão aqueles  que asseguram aos outros membros da
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.

Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode
ser obstado e ninguémpode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente
ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger,
seja  para  punir.  Todos  os  cidadãos  são  iguais  a  seus  olhos  e  igualmente  admissíveis  a  todas  as
dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinçãoque não seja a
das suas virtudes e dos seus talentos.

Art. 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo
com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens
arbitrárias  devem  ser  punidos;  mas  qualquer  cidadão  convocado  ou  detido  em  virtude  da  lei  deve
obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência.



Art. 8º.  A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser
punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada.

Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-
lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.

Art. 10º.  Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua
manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei.

Art. 11º. A livre comunicação das idéias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo
cidadão pode,  portanto,  falar,  escrever,  imprimir  livremente, respondendo, todavia,  pelos abusos desta
liberdade nos termos previstos na lei.

Art. 12º.  A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é,
pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada.

Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma
contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades.

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade
da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a
coleta, a cobrança e a duração.

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.

Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação
dos poderes não tem Constituição.

Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser
quando  a  necessidade  pública  legalmente  comprovada  o  exigir  e  sob  condição  de  justa  e  prévia
indenização.

(In  Textos  Básicos  sobre  Derechos  Humanos.  Madrid.  Universidad  Complutense,  1973,  traduzido  do
espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. APUD FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades Públicas
São Paulo, Ed. Saraiva, 1978. )

Atividades do texto 3

1. Faça uma lista das reivindicações do Manifesto ao Povo Bahienense.

2. Confronte o Manifesto com a Declaração dos Direitos,  estabelecendo relação e comparação entre

cada uma das reivindicações com um artigo da Declaração. 

3. Qual a influencia do Iluminismo nestes dois movimentos (Conjuração Baiana e Revolução francesa)?

Como está expressa nos dois documentos?

4. Em sua opinião, qual é o artigo mais importante da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão?

Por que?

5. Contextualize  o momento histórico em que a  Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi

redigida.


