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Aluno (a): ________________________________________ Série: 8º Ano
ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Leia a atividade atentamente;
Realize a atividade no caderno com cabeçalho e ENVIE foto destas concluídas até dia 05
de maio;
Transcreva as questões para assinalar e/ ou responde-las;
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; A letra
deve ser legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!
Revolução Francesa e o período napoleônico (capitulo 3, módulo1 da apostila SiM)
A Revolução Francesa é reconhecida como grande marco que inicia o Mundo
Contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade. Ou seja, esse momento da história
afetou não só a França, mas o mundo ocidental como um todo.
Assista ao vídeo disponível em: https://descomplica.com.br/blog/materiais-de-estudo/historia/comoocorreram-as-revolucoes-francesas/.

A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França
enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia
na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o Antigo Regime Francês.
Nessa época, a França era governada por Luís XVI, e a sociedade era dividida em classes sociais,
conhecidas como Estados:
Primeiro Estado: clero;
Segundo Estado: nobreza;
Terceiro Estado: povo, definição genérica que incorpora o restante da sociedade
francesa.

A sociedade francesa era muito bem definida: um grupo que possuía uma série de
privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar que o Terceiro Estado era
uma classe extremamente heterogênea(diversa), formada por grupos distintos, como a
burguesia e o campesinato.De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma
desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de
determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social
era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII.
A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em
relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do
capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século
XVIII fracassaram, porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que
resultasse na perda de seus privilégios.
A Revolução é reconhecida como grande marco que inicia o Mundo Contemporâneo,
criando um novo modelo de sociedade. Ou seja, esse momento da história afetou não só a
França, mas o mundo ocidental como um todo. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário
que aconteceu na França entre 1789 e 1799 e que teve como resultado prático o fim
do absolutismo no país. A Revolução Francesa aconteceu por conta da insatisfação da burguesia
com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com sua vida de
sofrimentos, marcada pela pobreza e fome.
A Revolução Francesa é um dos acontecimentos mais importantes da história da
humanidade porque dela iniciou-se o processo de universalização dos direitos sociais e das
liberdades individuais, previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa
revolução também abriu caminho para o republicanismo na Europa e para a democracia
representativa. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais do Iluminismo, que surgiram no
século XVIII.

Faça a leitura do mapa conceitual a seguir e da imagem anexa na sequência:

ATIVIDADE: A partir da visualização do vídeo, da leitura dos textos e imagens faça um esquema
resumo (mapa conceitual como o exemplo acima) em seu caderno com as informações que
julgar principais sobre a Revolução Francesa. Este deve conter no mínimo cinco itens explicados.

