Perguntas
1 – Que movimentos de massa ocorreram e se combinaram ao longo do primeiro período da
revolução? Cite exemplos.
- levantes em Paris, como a tomada da Bastilha, guerra civil nos campos (o “grande medo”), marcha a
Versalhes, saques e taxações improvisadas, insurreição de 10 de agosto de 1792.
2 – Explique quais foram os principais aspectos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
e porque podemos caracterizá-lo como um documento que expressa os interesses da burguesia.
- estabelece a igualdade civil, a soberania da nação, e os direitos fundamentais do homem; dentre eles a
liberdade e a propriedade privada. Representa os interesses burgueses à medida em que o direito à
propriedade aparece como direito fundamental, e apenas define a igualdade formal, abrindo brechas para a
desigualdade social.
3 – Explique de que maneira a Constituição de 1791 dividiu os cidadãos, e qual o intuito desta divisão.
Que outros aspectos desta Constituição expressam os interesses da burguesia?
- divide os cidadãos em “ativos” e “passivos”, estabelecendo o sufrágio censitário; ou seja, apenas poderiam
eleger e ser eleitos os cidadãos com propriedades. O intuito era afastar as massas da vida e da intervenção
política, estabilizar a revolução nos marcos burgueses. A burguesia estava satisfeita com uma monarquia
constitucional.
- como outras medidas burguesas dessa constituição podemos citar: a liberdade de comércio e de produção,
com o fim das corporações e dos privilégios das companhias de comércio, e a proibição das associações dos
trabalhadores.
4 – Explique as motivações da insurreição de 10 de agosto de 1792, e qual foi a sua importância.
- os “cidadãos passivos” se colocaram em defesa da revolução, contra a traição da família real e as demais
forças contrarrevolucionárias. Uma grande insurreição pôe fim à assembleia constituinte burguesa, e aos
últimos resquícios do poder do rei. O rei é preso e afastado do poder. A assembleia legislativa dá lugar à
Convenção. Foi considerada a “segunda revolução”.
5 – Explique quais eram os mais importantes grupos políticos da Convenção e que setor social
representavam.
- Girondinos e Jacobinos.
6 – Defina quem eram os Sans-culottes, e explique que papel cumpriram na revolução.
7 – Explique que setores dirigiam o regime revolucionário de Robespierre, e sobre que relações de
força se apoiava a ditadura democrática dos jacobinos.
8 – Explique o que eram as sociedades populares, sua importância na revolução francesa e sua
dinâmica de ascenso e refluxo.
9 – Quais foram as principais medidas militares e sociais tomadas pelo governo jacobino?
10 – Qual era a contradição entre o governo dos jacobinos e o movimento de massas? Dê exemplos de
como se desenvolvia essa contradição.
- podiam mobilizar as massas até certo ponto. Queriam conter a mobilização. Um exemplo foi a questão do
congelamento. Os jacobinos concordaram em congelar preços, mas queriam também congelar salários. Os
enragés pressionavam os seguidores de Robespierre para que tomasse medidas mais severas para frear os

saqueadores, aliviar a miséria dos pobres e lutar pela igualdade social. Robespierre considerava intolerável a
pressão dos agitadores enragés, que instigavam e fomentavam os protestos entre os pobres e os famintos.
Reprimiu e pediu a guilhotina para os representantes das massas mais empobrecidas. Outro exemplo foram
os hebertistas; para combater o programa hebertista de maior controle popular sobre a administração,
Robespierre os denunciou e os condenou à guilhotina em novembro de 1793.
11 – De que maneira Robespierre cortou suas bases de apoio? Que consequência isso teve para o
desenvolvimento da revolução?

