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Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3.

As desigualdades entre os homens

“Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigual-
dade: uma que chamo de natural ou física, por ser
estabelecida pela natureza e que consiste na diferença
das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualida-
des do espírito e da alma; a outra, que se pode chamar
de desigualdade moral ou política, porque depende
de uma espécie de convenção e que é estabelecida
ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos
homens. Esta consiste nos vários privilégios de que go-
zam alguns em prejuízo de outros, como o serem mais
ricos, mais poderosos e homenageados do que estes,
ou ainda por fazerem-se obedecer por eles. [...]
O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o pri-
meiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se
de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficiente-
mente simples para acreditá-lo. Quantos crimes,
guerras, assassínios, misérias e horrores não poupa-
ria ao gênero humano aquele que, arrancando as
estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus
semelhantes: ‘Defendei-vos de ouvir esse impostor;
estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são
de todos e que a terra não pertence a ninguém!’”

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e
os fundamentos da desigualdade entre os homens. In:

Rousseau. São Paulo: Abril, 1978. p. 235-259. (Os pensadores).

1 Responda.
a) O que o autor chama de desigualdade natural?
b) O que ele considera desigualdade moral ou

política?
c) Para Rousseau, qual é a origem de muitos

crimes, guerras e horrores que marcam a
história da humanidade?

2 Localize no texto a crítica que o autor faz à
sociedade do Antigo Regime.

3 Dê sua opinião sobre o texto.

4 Preencha a ficha.

5 Escreva um texto sobre a independência
dos Estados Unidos. Considere:
a) A liberdade de que gozavam os colonos in-

gleses.
b) Mudanças na política inglesa em relação às

treze colônias.
c) As leis intoleráveis.
d) A guerra de independência.
e) O significado da independência.

6 Complete o esquema.

Iluminismo

Contexto histórico do movimento: 

País em que mais se desenvolveu: 

O que combatiam os iluministas: 

Principais idéias do movimento: 

Dois pensadores iluministas e suas obras: 

7 Associe cada letra a um número.
a) Girondinos.
b) Terror.
c) Jacobinos.
d) Termidor.
e) Sans-culottes.

1. Representavam a pequena burguesia e a
classe média de Paris e governaram a
França durante a fase do Terror.

2. Grupos urbanos radicais, compostos de
artesãos, operários e lojistas.

3. Fase da revolução em que cerca de 17 mil
pessoas foram executadas na guilhotina.

4. Republicanos moderados, representavam
a grande burguesia comercial.

5. Mês do calendário republicano em que um
golpe derrubou a Convenção.
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11 Coloque os acontecimentos em ordem cro-
nológica.
a) Um golpe derrubou a Convenção e instituiu

o Diretório.
b) O terceiro estado retira-se da Assembléia

Geral e proclama-se em Assembléia Nacio-
nal, reconhecida pelo rei logo depois como
Assembléia Nacional Constituinte.

c) Aprovada a Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão.

d) Depois de instituída a Convenção Nacional,
a república é proclamada na França.

e) A população toma a Bastilha, um dos prin-
cipais símbolos do poder absolutista.

f) O rei Francês Luís XVI convoca os Estados
Gerais.

A Revolução Francesa

Leia o texto e responda às questões 12 e 13.

As grandes revoluções

“Se a economia do mundo do século XIX foi formada
principalmente sob a influência da Revolução Indus-
trial britânica, sua política e ideologia foram formadas
fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-
Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fábri-
cas, o explosivo econômico que rompeu com as es-
truturas socioeconômicas tradicionais do mundo não-
europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a
elas deu suas idéias, a ponto de bandeiras tricolores
de um tipo ou de outro terem-se tornado o emblema
de praticamente todas as nações emergentes [...]. A
França forneceu o vocabulário e os temas da política
liberal e radical-democrática para a maior parte do
mundo. [...] A França forneceu os códigos legais, o
modelo de organização técnica e científica e o siste-
ma métrico de medidas para a maioria dos países [...].
Esta foi a obra da Revolução Francesa.”

HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções (1789-1848).
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 71-72.

12 Responda.
a) Segundo o texto, qual a importância da Re-

volução Industrial?
b) Qual a importância, para ele, da Revolução

Francesa?

 13 Dê exemplos de palavras do vocabulário
político atual que fizeram parte do vocabu-
lário da Revolução Francesa.

Observe a pintura e responda às questões 8 e 9.

Marat, conhecido como o amigo do povo, foi um dos
principais líderes da Revolução Francesa. Acabou assassina-
do enquanto tomava banho. A cena foi retratada nesta
pintura de Louis David.

8 Assinale a a alternativa que melhor repre-
senta a pintura.
a) Marat foi representado de forma a criar a

imagem de um mártir, espécie de herói que
morria pela causa da revolução.

b) A posição de Marat, na imagem, é indigna,
pois se encontrava tomando banho.

c) O quadro representa a idéia de vingança,
por ser Marat um dos principais líderes da
revolução, ligado ao povo.

d) O objetivo do autor foi mostrar o caráter
violento e cruel da revolução, representan-
do, portanto, um acontecimento negativo
na história da França.

9 Com base na frase selecionada, comente a
pintura.

10 Escreva (1) para os elementos do Antigo
Regime e (2) para os do iluminismo.

Absolutismo.
Liberdade de expressão.
Sociedade estamental.
Sistema colonial.
Pensamento racional.
Defesa dos três poderes.
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Respostas

Iluminismo

a) Contexto histórico do movimento: O iluminismo desenvolveu-se
principalmente no século XVIII, durante o Antigo Regime.

b) País em que mais se desenvolveu: O movimento surgiu na Inglater-
ra e na Holanda, mas foi na França que alcançou maior repercussão.

c) O que combatiam os iluministas: Tratava-se de uma reação ao
Antigo Regime, sobretudo à influência da Igreja e aos privilégios de
origem feudal.

d) Principais idéias do movimento: Os iluministas acreditavam na
razão como forma de se libertar da ignorância e conquistar a liberda-
de. Para isso, defendiam a produção de conhecimento, a criação de
escolas e a difusão do saber.

e) Dois pensadores iluministas e suas obras: Dentre as várias possi-
bilidades, os alunos podem citar: Voltaire (Cartas inglesas), Denis
Diderot (Enciclopédia), Barão de Montesquieu (O espírito das leis),
Jean-Jacques Rousseau (Discurso sobre a origem e os fundamen-
tos da desigualdade entre os homens) e Adam Smith (Investigação
sobre a natureza e as causas da riqueza das nações).

Primeiro estado Segundo estado

Privilégios

Isenção
de impostos

Clero Nobreza

Cargos públicos
hereditários

Terceiro estado

Burguesia —
camadas médias

Trabalhadores do
campo e das cidades

Pagamento
de impostos

Revoluções na América e na Europa

1. a) É a desigualdade estabelecida pela natureza e “consiste na
diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das
qualidades do espírito e da alma”.

b) Desigualdade moral ou política é aquela estabelecida por
uma espécie de convenção ou autorizada pelo consentimen-
to dos homens e “consiste nos vários privilégios de que
gozam alguns em prejuízo de outros, como o serem mais
ricos, mais poderosos e homenageados do que estes, ou
ainda por fazerem-se obedecer por eles”.

c) A origem de grande parte dos crimes, guerras e horrores é,
segundo Rousseau, a propriedade privada, ou seja, o fato
de algumas pessoas terem se tornado donas das terras e
das riquezas que essas terras geravam.

2. Podemos perceber essa crítica no seguinte trecho: “Esta con-
siste nos vários privilégios de que gozam alguns em prejuízo
de outros, como o serem mais ricos, mais poderosos e ho-
menageados do que estes, ou ainda por fazerem-se obedecer
por eles”. Aqui o autor está criticando a divisão da sociedade
em estamentos e os privilégios que tinham os membros do
primeiro e do segundo estado.

3. Resposta pessoal. A atividade serve para o aluno se posicionar
em relação às idéias defendidas por Rousseau. Oriente-o para
explicitar se concorda ou não com aquilo que foi exposto pelo
autor, sem esquecer de justificar sua opinião.

4.

5. O governo inglês exerceu pouco controle sobre suas colônias in-
glesas na América do Norte. Na segunda metade do século XVIII,
no entanto, os gastos militares ingleses com a Guerra dos Sete
Anos levaram a Coroa a buscar uma compensação aumentando
o controle sobre as colônias. Com esse objetivo, o governo criou
uma taxa adicional sobre o açúcar, os vinhos e outros produtos,
além de determinar que todos os materiais impressos em circula-
ção nas colônias deveriam conter o selo real. O próximo passo foi
a criação da Lei do Chá, que proibia os colonos de importarem o
produto da Índia. Seguiu-se o decreto de várias leis proibitivas,
que os colonos consideraram intoleráveis. A tensão caminhou
rapidamente para o conflito armado, iniciado em 1775. No ano
seguinte os colonos aprovaram a Declaração de Independência.
A guerra só terminou em 1781, quando os ingleses foram venci-
dos. A independência dos Estados Unidos significou um duro golpe
no sistema colonial e no absolutismo europeu; ao mesmo tempo
em que deu forma a uma nova espécie de governo, regido por
uma constituição e com representantes eleitos pelo povo.

6.

7. a – 4, b – 3, c – 1, d – 5, e – 2.

8. a.

9. A imagem de Marat morto em sua banheira, já que era obri-
gado a banhar-se constantemente, devido a sua doença,
segurando uma pena e uma carta realçam o espírito do herói
que, mesmo nas piores dificuldades pessoais, continuava
lutando pela revolução. Um herói incansável pela causa po-
pular, pois Marat foi um dos membros da ala radical da es-
querda da Revolução Francesa. Apesar da sua disposição
revolucionária, a imagem o mostra como um ser humano
frágil e humilde, identificando-o como um mártir da revolu-
ção.

10. 1, 2, 1, 1, 2, 2.

11. f, b, e, c, d, a.

12. a) A importância da Revolução Industrial foi econômica: “A
Grã-Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fá-
bricas, o explosivo econômico que rompeu com as es-
truturas socioeconômicas tradicionais do mundo não eu-
ropeu”.

b) A importância da Revolução Francesa foi política e ideo-
lógica. Ela exportou para o mundo suas idéias, cores da
bandeira, o vocabulário da revolução, os códigos legais e
o sistema métrico decimal.

13. Liberdade, República, liberalismo, nacionalismo, Constitui-
ção, direitos humanos, cidadão, justiça, entre outros.


