
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Revolução Francesa – Grupos políticos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como principal objetivo abordar o processo de ruptura do Antigo 

Regime francês, ressaltando a diversidade de interesses e atuações dos diversos grupos sociais e 

políticos no processo revolucionário. Para atingir tal objetivo os estudantes farão uma plenária  

representando os principais atores políticos que participaram da Revolução Francesa: monarquistas, 

Planície, jacobinos, girondinos e sans-cullotes. Além disso, o objetivo geral desta sequência é que 

os estudantes compreendam a revolução dos escravizados em São Domingos (atual Haiti), bem 

como seus múltiplos significados e desdobramentos.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Trabalhar o processo de ruptura do Antigo Regime francês, ressaltando a diversidade de 
interesses e atuações dos diversos grupos sociais e políticos. 

• Compreender a revolução dos escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados 
e desdobramentos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Revolução Francesa e seus 
desdobramentos 

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

Independências na América 
espanhola 
A revolução dos escravizados  
em São Domingos e seus múltiplos 
significados e desdobramentos:  
o caso do Haiti 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos  
processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais  
e suas conformações territoriais. 
(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingos como evento singular  
e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas implicações. 
(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes 
grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América 
espanhola e no Haiti. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Pesquisa sobre os grupos políticos da Revolução Francesa 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula; se possível, utilize os recursos da sala de informática  
Organização dos estudantes: divididos em cinco grupos 
Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, caneta e borracha  

Inicie a aula fazendo um levantamento dos conhecimentos dos seus estudantes sobre o 

período da Revolução Francesa. Faça perguntas como: O que foi a Revolução Francesa? Quem 

chegou ao poder com a Revolução? Quem perdeu o poder? Qual a sua importância? Espera-se que 

os estudantes mencionem ideias como fim da monarquia, chegada da burguesia ao poder e até 

mesmo referenciem a queda da Bastilha.  

Explique aos estudantes que o ano de 1789 marca o começo da Revolução Francesa, um 

processo em que os diversos grupos que pertenciam ao Terceiro Estado (industriais, comerciantes e 

trabalhadores urbanos e rurais) passaram a questionar as desigualdades diante das estruturas do  

Antigo Regime, na França. Durante o processo revolucionário, o rei e a rainha, Luís XVI e Maria 

Antonieta, foram guilhotinados por traição à França. Destaque que a Revolução Francesa é um dos 

fatos históricos mais importantes, de modo que o dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha e marco 

inicial da Revolução, é considerado – de acordo com a divisão tradicional da História – o dia inicial 

do atual período em que vivemos, a Idade Contemporânea.  

Nesse momento, peça aos estudantes que produzam uma linha do tempo da Revolução 

Francesa em seus cadernos, demarcando os acontecimentos mais importantes que ocorreram entre 

1789 e 1799. Com o intuito de auxiliá-los, peça que consultem livros e sites de referência, caso a 

escola tenha essa infraestrutura. Reserve alguns minutos para que eles leiam as informações e, em 

seguida, ajude-os na elaboração. Escreva na lousa as principais datas, completando, junto com os 

estudantes, os principais grupos que chegaram ao poder e os principais acontecimentos de cada 

período. A linha do tempo deve ser uma construção coletiva. Espera-se que a cronologia auxilie na 

compreensão das fases da Revolução, introduzindo ou reforçando a ideia de que ela foi marcada por 

diversos períodos, em que diferentes grupos apresentaram propostas diferentes, que foram debatidas 

e postas em prática. 

Sugestão de linha do tempo 

Assembleia Nacional (1789 até 1792). Nesse período, o rei Luís XVI perdeu poderes para a 

Assembleia francesa. Os diversos grupos que compunham os três estados disputaram o poder na 

época. Foram descobertas cartas do rei Luís XVI e da sua esposa, Maria Antonieta, solicitando auxílio 

da Áustria para a volta do absolutismo. Por este motivo, foram julgados por traição e guilhotinados. 

Convenção Nacional (1792 até 1795). Nesse período, até 1794, os jacobinos tiveram o 

controle dos rumos da Revolução. Foram instituídos o voto universal, a reforma agrária e o ensino 

público para as crianças. Os jacobinos perseguiram membros do clero, monarquistas e girondinos. 
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Em 1794, os girondinos assumiram o poder através de um golpe, chamado de reação termidoriana 

(ou 9 Termidor), e criaram, a partir da Constituição do Ano III, em 1795, o Diretório. 

Diretório (1795 até 1799). Durante esse período os girondinos revogaram leis jacobinas, 

como o voto universal e a reforma agrária. Foi estabelecido o voto censitário, ou seja, só poderia  

votar aquele que possuísse uma renda mínima, favorecendo os girondinos.  

Ao término da linha do tempo, ressalte que os principais protagonistas da Revolução 

Francesa não formavam um grupo homogêneo. Muitos deles defendiam ideias sustentadas por 

monarquistas moderados, bem como aquelas difundidas pelos girondinos (burguesia) e jacobinos 

(populares) , os quais disputaram o poder durante o processo revolucionário (1789 até 1799).  

Nesse momento, explique para os estudantes que, nesta aula, serão pesquisados cinco 

grupos que participaram do processo da Revolução Francesa: monarquistas, P lanície, jacobinos, 

girondinos e sans-cullotes (grupo que era representado politicamente pelos jacobinos, mas que tinha 

seus próprios objetivos na Revolução Francesa). Para isso, peça aos alunos que formem cinco grupos, 

de modo que cada um fique responsável pela pesquisa de um dos atores políticos envolvidos no 

processo da Revolução Francesa (1- monarquistas, 2- Planície, 3- jacobinos, 4- girondinos, 5- sans-

cullotes). Se for necessário, faça um sorteio entre os grupos. Disponibilize materiais de consulta e, se 

possível, utilize a biblioteca e a sala de informática. Explique que eles devem fazer uma pesquisa e 

preparar um resumo com as principais ideias representativas do grupo em questão. O resumo deve 

ser entregue ao final da aula.  

Proponha aos estudantes que na aula seguinte organizem uma plenária, ou seja, um grupo 

por vez deverá subir num púlpito improvisado e apresentar para os demais colegas da sala o grupo 

político e social pesquisado e suas principais ideias e propostas durante a Revolução Francesa. 

Anote na lousa os itens que eles deverão pesquisar:  

• Origem do nome do grupo político. 

• Caracterização desse grupo político (quem participava dele). 

• Principais ideias e líderes. 

• Em quais períodos esse grupo teve mais influência. 

• Se o grupo assumiu o poder na França, quais foram seus principais feitos. 

Durante a pesquisa, passe pelos grupos, auxilie-os e esclareça as dúvidas. Ao final da aula, 

peça aos estudantes que entreguem os resumos.  

Durante a correção dos resumos, verifique se os estudantes mencionaram os seguintes aspectos: 

Monarquistas: com a tomada da Bastilha, o grupo era formado por aqueles que acreditavam 

que a monarquia deveria permanecer na França, porém de forma moderada. Eram compostos por 

alguns membros esclarecidos da nobreza e do clero favoráveis às mudanças. Contaram também com 

o apoio de parte da burguesia, favorável à monarquia constitucional. Eles tiveram atuação política 
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significativa na Constituição de 1791 que estabeleceu a Monarquia Constitucional. Em 1792, quando 

a monarquia foi abolida e os monarcas foram guilhotinados, época da Convenção Nacional, teve 

início o governo jacobino, perseguindo apoiadores do Antigo Regime e discordantes das medidas 

governamentais, muitos sumariamente executados como traidores da Revolução.  

Planície: também chamado de Pântano. Acredita-se que o nome Planície se deve ao espaço 

que os deputados ocupavam no centro da sala da Assembleia Francesa. A Planície era composta por 

diversos grupos sociais que tinham em comum a moderação no discurso. Era o grupo mais numeroso 

na Assembleia Nacional Francesa. Em alguns momentos, a Planície apoiou os girondinos. Em outros, 

os jacobinos. A Planície teve influência em todo o processo revolucionário, na Convenção Jacobina e 

no Diretório Girondino.  

Jacobinos: o nome deriva de um antigo clube maçônico que se reunia no Templo de Jacob. Era o 

grupo que se sentava à esquerda da mesa da Assembleia Francesa, o que justifica a origem da expressão 

“esquerda” no espectro político. Os grandes adversários dos jacobinos, os girondinos, sentavam-se à 

direita da mesa. Maximilien de Robespierre foi o principal líder jacobino durante a época em que esse 

grupo assumiu o poder na Revolução Francesa. Esse período também é chamado de Terror, uma vez que 

os jacobinos executaram diversos adversários acusados de traição, principalmente monarquistas e 

girondinos. Entre os guilhotinados no governo jacobino estão o rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta. 

Durante a Convenção Nacional, período em que os jacobinos governaram a França, eles decidiram pela 

reforma agrária, distribuíram terras dos nobres e do clero entre a população, decidiram pelo ensino 

público e gratuito, defenderam uma nova Constituição com sufrágio universal e determinaram o fim da 

escravidão nas colônias francesas. Os jacobinos tinham afinidades com as ideias de Rousseau. Em 1794 

perderam o poder para os girondinos, que prenderam e executaram Robespierre na guilhotina (golpe 

do 9 Termidor), iniciando a fase de perseguição a muitos jacobinos. 

Girondinos: era o grupo que se sentava à direita da Assembleia Nacional Francesa, o 

posicionamento adotado no espaço físico justifica a origem da expressão “direita” no universo da 

política. Os deputados desse grupo, em sua maioria, provinham da Gironda, região rica da França,  

o que explica sua denominação. A maior parte dos girondinos era composta pela alta burguesia 

(grandes comerciantes, banqueiros e financistas) e por proprietários de terras. Foram defensores de 

uma monarquia constitucional e perderam poder para os jacobinos após a morte do rei. Assumiram 

o governo em 1794, fazendo predominar suas ambições durante o período do Diretório. Os girondinos 

revogaram muitas leis feitas durante o governo anterior dos jacobinos, suspendendo a reforma 

agrária e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Pode ser considerado o grupo mais liberal 

da Revolução Francesa, defendendo a propriedade privada. Em 1799 apoiaram o golpe de Estado 

que levou Napoleão Bonaparte ao poder. 

Sans-culottes: culotte era o nome de um calção de seda até o joelho usado pela nobreza e pela 

burguesia. Como a grande massa da população mais pobre de Paris não usava esses calções, mas sim uma 

calça (geralmente listrada), essas pessoas ganharam o apelido de sans-culottes. Parte desses populares 

mais pobres integrava o grupo dos cordeliers, e um grupo maior, os jacobinos. Por suas atuações eram 

considerados os grupos mais radicais da Revolução, que queriam as mudanças mais profundas, como 
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reforma agrária e voto universal. A maior parte dos membros dos sans-culottes era composta por 

trabalhadores urbanos, como artesãos, operários e pequenos comerciantes. Era o grupo mais numeroso 

em Paris. Estavam presentes em todas as manifestações públicas e apoiaram o governo jacobino na 

Convenção. A partir da tomada do poder pelos girondinos, em 1794, o poder dos sans-culottes diminuiu 

e os líderes do grupo foram perseguidos, muitos executados. 

 

Aula 2 – Plenária com os grupos políticos da Revolução Francesa 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos estudantes: em fileiras 
Recursos e/ou materiais necessários: um púlpito montado com uma carteira com papelão, por exemplo. Um texto 
impresso de cada pesquisa realizada na aula anterior por grupo ou estudante. Caderno, lápis, borracha e caneta. 

Inicie a aula entregando um texto para cada estudante (ou grupo) referente a uma das cinco 

pesquisas feitas na aula anterior. Retome que a Revolução Francesa foi um processo de dez anos e 

que, nesse processo, vários grupos participaram e se alternaram no poder.  

Organize a sala com uma mesa onde ficará a presidência da plenária. Você será o presidente. 

No púlpito, que pode ser feito de papelão, os grupos políticos e sociais da França revolucionária  

devem expor sua história e propostas para a França. Chame um grupo de cada vez e peça que faça 

sua apresentação. Explique que eles deverão falar na primeira pessoa do plural, como por exemplo:  

“nós, da Planície, acreditamos que...”. 

Durante as apresentações dos grupos, devem ser apontadas as informações da pesquisa 

realizada na aula anterior: origem do nome do grupo político, caracterização, as principais ideias, 

os principais líderes, em quais períodos esse grupo teve mais influência e, se o grupo dirigiu a 

França, quais foram seus principais feitos.  

No final de todas as apresentações, peça a palavra e explique que o objetivo da votação não 

é o de estabelecer um grupo vencedor, mas de entender como a votação era feita em assembleia e 

qual a opinião da turma sobre os grupos políticos e sociais que fizeram parte da Revolução Francesa. 

Nos últimos 15 minutos da aula, solicite que os estudantes elaborem individualmente, em 

uma folha do caderno, uma pequena redação com o tema “Meu grupo social e político na Revolução 

Francesa”. Cada estudante deverá escrever com qual grupo se identificaria caso estivesse na 

Revolução Francesa. O texto deve justificar o motivo da escolha através de argumentos e ideais 

defendidos e apresentados pelos grupos. 

Ao final da aula, recolha as redações, devolvendo-as corrigidas na próxima aula. A proposta é 

que os estudantes ampliem o estudo dos grupos políticos que participaram da Revolução Francesa, 

não se limitando apenas ao seu grupo de pesquisa. Um dos objetivos da redação é estimular 

interpretação e expressão de ideias, exercitando o autoquestionamento diante das ideias postas  

na assembleia.  
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Aula 3 – Ecos da Revolução Francesa, o Haiti 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos estudantes: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, caneta e borracha  
Materiais de referência: 

• Planisfério político. Disponível em: 
<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf>.  

• Gráfico “Haitianos que se registram na Polícia Federal” . Disponível em: <www.migrante.org.br/index.php/migracao-
haitiana2/373-haitianos-no-brasil-dados-estatisticos-informacoes-e-uma-recomendacao>.  

• Imagem da gravura Vingança praticada pelos exércitos negros contra as crueldades praticadas pelos franceses, de 1805. 
Disponível em: <https://library.brown.edu/haitihistory/images/revenge.jpg>. (Acessos em: 20 jul. 2018.)  

Inicie a aula devolvendo as redações da aula anterior, fazendo os comentários que forem 

pertinentes. Retome, de forma breve, os principais temas abordados sobre a Revolução Francesa:  

a heterogeneidade dos grupos que participaram do movimento, as diferentes fases e a disputa pelo 

poder. Reforce a alternância de poder durante os dez anos de processo revolucionário e explique que, 

em 1799, os girondinos apoiaram um golpe de Estado que colocou Napoleão Bonaparte no poder, 

encerrando o Diretório e a Revolução Francesa. 

Nesse momento, escreva no quadro os principais temas desta aula e peça para os estudantes 

anotarem no caderno: “influências da Revolução Francesa”, “localização geográfica do Haiti”, “como 

era composta a população haitiana antes da independência”, “início do processo revolucionário  

haitiano”, “especificidade da Independência do Haiti”, “repercussão da Independência do Haiti no 

Brasil”. Esses tópicos deverão ser completados ao final da aula. 

Explique que a Revolução Francesa inspirou revoluções e independências em âmbito mundial. 

No Brasil, revoltas como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana e a Confederação do 

Equador, por exemplo, sofreram forte influência desse movimento.  

Se possível, projete o planisfério político do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) e mostre a localização do Haiti, na parte ocidental da Ilha de São Domingos, que ele divide 

com a República Dominicana. Todo o território da ilha foi batizado por Colombo de Hispaniola. 

Explique que ela pertencia aos espanhóis, mas que, desde os primeiros anos após a chegada dos 

europeus à América, os franceses, principalmente piratas e corsários, ocuparam a Ilha de Tortuga. 

De lá, a colonização dos franceses espalhou-se para onde atualmente é o Haiti.  

Informe que o Haiti se tornou uma colônia francesa no século XVIII e que metade do açúcar 

consumido na Europa era produzido em seu território. Comente que a grande mão de obra que 

movimentava a indústria do açúcar era escravizada. No século XVIII, apenas 5% dos haitianos eram 

brancos e 85% da população era formada por escravizados.  

Explique que as notícias sobre a Revolução Francesa chegaram ao Haiti, especialmente os  

ideais de liberdade e igualdade, influenciando o pensamento da população escravizada. Em 1791 

teve início uma série de levantes que reuniu escravizados, negros e mulatos livres que lutavam 

contra o domínio da elite branca.  

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf
http://www.migrante.org.br/index.php/migracao-haitiana2/373-haitianos-no-brasil-dados-estatisticos-informacoes-e-uma-recomendacao
http://www.migrante.org.br/index.php/migracao-haitiana2/373-haitianos-no-brasil-dados-estatisticos-informacoes-e-uma-recomendacao
https://library.brown.edu/haitihistory/images/revenge.jpg
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O processo revolucionário haitiano perdurou até 1804, quando as últimas tropas francesas 

foram derrotadas na ilha. Uma imagem que se espalhou para o mundo foi a da violência no processo 

de independência do Haiti. Em toda a América escravocrata, os senhores tinham medo de uma 

rebelião de escravizados nos moldes da haitiana. 

Após a independência, o Haiti passou por inúmeras guerras civis. Aproveite o momento para 

comentar a história recente do país. Explique que no início de 2004 o presidente haitiano renunciou, 

dando início a uma guerra civil, e a Organização das Nações Unidas (ONU) enviou ao país tropas 

brasileiras na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah), com o objetivo de 

restabelecer a paz. Nesse contexto, o Brasil comandou por 13 anos a Minustah, enviando mais de 37 

mil soldados brasileiros.  

Nesse momento, pergunte aos estudantes se existem imigrantes haitianos no Brasil. Espera-

se que os estudantes reconheçam a sua presença na história recente. Explique que, em 2010, um 

enorme terremoto devastou o Haiti, matando mais de 100 mil pessoas, entre elas 14 militares  

brasileiros e Zilda Arns, pediatra e sanitarista em missão humanitária no país. Comente que, após 

esse desastre, iniciou-se uma onda de imigração haitiana para o Brasil.  

Verifique as anotações dos estudantes a partir dos títulos sugeridos no início da aula.  

Complete na lousa, solicitando que eles compartilhem as respectivas anotações. Em cada item 

espera-se que os estudantes apontem as seguintes informações: 

• Localização geográfica do Haiti: o país está localizado na área oeste da Ilha de São 
Domingos, região caribenha que atraiu colonizadores franceses, o que explica a língua 
falada no país.  

• Influências da Revolução Francesa: o próprio processo de independência do Haiti foi um 
reflexo da Revolução Francesa.  

• População haitiana antes da independência: composta majoritariamente de escravizados 
africanos; mais de 90% da população haitiana era negra.  

• Início do processo revolucionário haitiano: as primeiras aspirações pela independência 
ocorreram em 1791, em uma série de levantes que terminou em 1804. 

• Especificidade da Independência do Haiti: foi o único país onde a independência foi 
realizada pelos ex-escravizados, que assumiram o poder na ilha em 1804.  

• Repercussão da Independência do Haiti: as notícias sobre a Independência do Haiti 
causaram pânico entre os senhores de escravos do Brasil. Se necessário, complemente 
que, durante o período do Brasil Império (1822-1889), houve temor de que os escravizados 
fizessem uma revolução como a que ocorreu no Haiti. 

No final da aula, peça para os estudantes realizarem em casa uma redação que contemple 

esses itens. O objetivo da redação é que o conteúdo seja revisto usando a produção textual como 

estratégia, facilitando a compreensão do processo de independência do Haiti. Peça para que entreguem 

a redação na aula seguinte.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os estudantes durante as atividades e 

verifique se cada estudante: 

• Compreendeu o processo de ruptura do Antigo Regime francês, entendendo a diversidade 
de interesses e atuações dos diversos grupos sociais e políticos na Revolução Francesa. 

• Compreendeu a revolução dos escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados 
e desdobramentos. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas. Depois, corrija as 
afirmativas falsas de modo que fiquem corretas. 

a) A Revolução Francesa foi um processo liderado por um grupo homogêneo, cujos membros 

eram chamados de revolucionários. Este único grupo governou a França durante os dez anos 

de revolução. (    ) 

b) Os cordeliers e os sans-culottes representavam os grupos mais radicais da Revolução Francesa 

e eram compostos pelas camadas populares. (    ) 

c) No processo revolucionário, o rei e a rainha da França foram guilhotinados. (    ) 

d) Os monarquistas tiveram papel importante durante todo o processo revolucionário. (    ) 

2. Leia as afirmações abaixo e, depois, assinale a alternativa correta. 

I – A Independência do Haiti não teve qualquer relação com a Revolução Francesa. 

II – A Independência do Haiti foi liderada pelos escravizados da ilha. 

III – A Independência do Haiti gerou temor nos senhores de escravos em toda a América no 
século XIX. Havia o medo de uma rebelião de escravizados semelhante à que ocorreu na colônia 
francesa. 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas 

d) Apenas a alternativa III é correta. 
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Gabarito das questões 

1.  

a) Afirmativa falsa. A Revolução Francesa foi um processo do qual participaram diversos grupos, 

muitos deles com propostas opostas. Durante os dez anos de Revolução Francesa, diversos 

grupos se alternaram no poder, com predomínio de jacobinos e girondinos. 

b) Afirmativa verdadeira. 

c) Afirmativa verdadeira. 

d) Afirmativa falsa. Os monarquistas exerceram papel importante na Revolução até o afastamento 

e morte do rei. 

2. Alternativa correta: b. 


