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Introdução
Caro Professor,
Prosseguindo com nosso trabalho em História na Nova EJA, temos mais
algumas sugestões de abordagens pedagógicas que já foram desenvolvidas com
sucesso em sala de aula. Professores como você, que conhecem a realidade da
rede, trocaram suas experiências, o que resultou em algumas propostas que poderão ser acrescidas e mescladas aos seus roteiros, ações e atividades. Procura-se
assim, nessa parceria que se inicia, construir em conjunto estratégias que permitam discutir os mecanismos para entendermos o conceito de revolução ao falarmos sobre Revolução Francesa.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade

História

2

1

2

4

Titulo da unidade

Tema

Revolução Francesa

Revolução!!!

Objetivos da unidade
Analisar a atuação dos diversos segmentos sociais e seus interesses ao participarem da Revolução Francesa,
levando em conta a forma como se deu esta participação
Discutir os processos de participação popular, os momentos de maior radicalismo, e perceber como as ideias
disseminadas pela Revolução Francesa dão significado ainda hoje para nossas experiências pessoais e coletivas

Entender a influência da Revolução Francesa na formação das bases do mundo contemporâneo

Seções

Páginas no material
do aluno

Revolução!!!

135 a 139

Revolução ou revoluções?

140 a 149

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto,
a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.
Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.
Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

“Caminhando
e cantando até
a derrubada
do Rei"

Aparelho
sonoro para
a reprodução
das músicas e
material
impresso com
as letras das
referidas
músicas

A partir da audição, leitura
e interpretação desta fonte
primária “canção revolucionária francesa”, os alunos
identificarão os sujeitos
sociais envolvidos na Revolução Francesa e refletirão
sobre a conjuntura revolucionária naquele país

Equipes de
três ou quatro
alunos

40 minutos

A turma não
precisa ser
dividida

50 minutos

Leitura e interpretação da
O mundo de
letra da música Viva la vida
ponta-cabeça:
da banda britânica Coldplay,
a Revolução
Fragmentos da procurando destacar trechos
Francesa e a
letra impressos da canção que identificam
formação das
ou projetados
as mudanças provocadas
bases do
pela Revolução Francesa
mundo conpara a formação das bases
temporâneo
do mundo contemporâneo

Seção 1 − Revolução!!!
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

“Com a
bandeira na
mão”

220

Páginas no material do aluno

135 a 139

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Projetor ou
Datashow

Tendo as bandeiras nacionais como fontes, os alunos
compreenderão a importância deste símbolo no
processo de construção e
reconstrução da identidade
francesa, no contexto da
Revolução Francesa

A turma não
precisa ser
dividida

40 minutos

Seção 2 − Revolução ou revoluções?
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

O Significado
da Revolução

Material
Necessário

Retroprojetor
ou fotocópia
do trecho

Descrição Sucinta

Apresentar à turma uma
discussão sobre o conceito
de revolução a partir de um
fragmento do livro de Arendt e um trecho do texto de
Tocqueville.

Páginas no material do aluno

140 a 147
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Turma
organizada
em duplas
Se possível,
passar uma
atividade para
os alunos pensarem individualmente

50 minutos

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Declaração
dos Direitos
do Homem e
do Cidadão
e Declaração
Universal dos
Direitos Humanos: diálogos
possíveis?

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Material
impresso com
Declaração
dos Direitos
do Homem e
do Cidadão
e Declaração
Universal dos
Direitos
Humanos

A “Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão”,
de 1789, é um dos instrumentos balizadores das
lutas sociais que demarcam
o processo histórico da Revolução Francesa, em 1789.
Aqui, propomos uma análise
deste documento, a fim de
impulsionar reflexões sobre
a fundamentação política
daquele processo, bem
como, de modo a perceber
as relações possíveis com a
“Declaração Universal dos
Direitos
Humanos”

A turma
poderá ser
dividida em
equipes de
três ou quatro
alunos

40 minutos
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

“Caminhando
e cantando até
a derrubada
do Rei"

Aparelho
sonoro para
a reprodução
das músicas e
material
impresso com
as letras das
referidas
músicas

A partir da audição, leitura e interpretação destas
fontes primárias “canções
revolucionárias francesas”,
os alunos identificarão os
sujeitos sociais envolvidos
na Revolução Francesa e
refletirão sobre a conjuntura
revolucionária naquele país.

Equipes de
três ou quatro
alunos

40 minutos

Aspectos operacionais
O Professor poderá escolher uma das canções da França revolucionária (século XVIII), ouvir com os alunos em
sala e propor a análise do conteúdo das letras, identificando quem canta? O que canta? Contra quem canta?
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Canção 1
Hino Da França - A Marselhesa (tradução)
Composição: Claude-Joseph Rouget de Lisle
Avante, filhos da Pátria,

Tremei! seus projetos parricidas

O dia da Glória chegou

Vão enfim receber seu preço! (bis)

O estandarte ensanguentado da tirania

Somos todos soldados para combatê-los,

Contra nós se levanta.

Se nossos jovens heróis caem,

Ouvis nos campos rugirem

A França outros produz

Esses ferozes soldados?

Contra vocês, totalmente prontos para combatê-los!

Vêm eles até nós

Franceses, em guerreiros magnânimos,

Degolar nossos filhos, nossas mulheres.

Levem/ carreguem ou suspendam seus tiros!

Às armas cidadãos!

Poupem essas tristes vítimas,

Formai vossos batalhões!

que contra vocês se armam a contragosto. (bis)

Marchemos, marchemos!

Mas esses déspotas sanguinários

Nossa terra do sangue impuro se saciará!

Mas esses cúmplices de Bouillé,

O que deseja essa horda de escravos

Todos esses tigres que, sem piedade,

de traidores, de reis conjurados?

Rasgam o seio de suas mães!...

Para quem (são) esses ignóbeis entraves

Entraremos na batalha

Esses grilhões há muito tempo preparados? (bis)

Quando nossos antecessores não mais lá estarão.

Franceses! Para vocês, ah! que ultraje!

Lá encontraremos suas marcas

Que élans deve ele suscitar!

E o traço de suas virtudes. (bis)

Somos nós que se ousa criticar

Bem menos ciumentos de suas sepulturas

sobre voltar à antiga escravidão!

Teremos o sublime orgulho

Que! essas multidões estrangeiras

De vingá-los ou de segui-los.

Fariam a lei em nossos lares!

Amor Sagrado pela Pátria

Que! as falanges mercenárias

Conduza, sustente nossos braços vingativos.

Arrasariam nossos fiéis guerreiros (bis)

Liberdade, querida liberdade

Grande Deus! por mãos acorrentadas

Combata com teus defensores!

Nossas frontes sob o jugo se curvariam

Sob nossas bandeiras, que a vitória

E déspotas vis tornar-se-iam

Chegue logo às tuas vozes viris!

Mestres de nossos destinos!

Que teus inimigos agonizantes

Estremeçam, tiranos! e vocês pérfidos,

Vejam teu triunfo e nossa glória

Injúria de todos os partidos,
 Disponível em http://www.ambafrance-br.org/A-Marselhesa. Acesso em 28/02/2013.
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 Link para audição: http://www.historiadigital.org/historia-geral/idade-moderna/revolucao-francesa/marselhesa-hino-da-revolucao-francesa/. Neste site, o professor encontrará a música em francês com legenda
em português. Acesso em 28/02/2013.

Canção 2
"Ça ira" (Assim Será)
Assim será! Assim será! Assim será!
Os aristocratas aos candeeiros
Assim será! Assim será! Assim será!
Os aristocratas enforcaremos!
Há 300 anos eles nos prometem
Que vão nos prover de pão
São 300 anos que eles festejam
E que se proveem de putas!
São trezentos anos que nos massacram.
Chega de mentiras e discursos!
Nós não queremos morrer de fome!!!
Refrão
São 300 anos que eles estão em guerra
Ao som de pífaros e tambores
Deixando que morramos na miséria
Isso não poderia durar para sempre…
Há 300 anos eles levam nossos homens
Que nos tratam como bestas de carga.
Isso não poderia durar para sempre!
Refrão
A punição de vocês está próxima
Pois o povo reconquista seus direitos.
Vocês pagarão com suas cabeças.
Está consumado, senhores reis!
Vocês fizeram pagar caro os nossos:
Agora vão pagar os vossos,
Pois nós é que executamos a lei!
 Disponível em http://blogdaboitempo.com.br/2013/02/26/ca-ira-ca-ira/. Acesso em 02/03/2013.
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 Link p ara audição: http://edith-piaf.narod.ru/3/Le_Ca_ira.mp3. Acesso em 02/03/2013.
O professor poderá também utilizar o vídeo em que Edith Piaf a canta no filme “Si Versailles M’etait Conté”, dirigido por Sacha Guirty, 1954, no momento da invasão de um palácio por populares revolucionários.
 Disponível em http://discursosvariospoliticos.blogspot.com.br/2012/02/hino-e-musicas-da-revolucao-francesa.html. Acesso em 28/02/2013

Aspectos pedagógicos
O professor poderá fazer um trabalho de contextualização da fonte primária com objetivo de informar aos
estudantes sobre o uso da canção como estratégia de divulgação de ideias revolucionárias e de mobilização para a
ação em um contexto histórico de baixa alfabetização das camadas mais populares da sociedade. A audição em língua estrangeira presta-se a dois objetivos básicos: experiência com outros idiomas e percepção do tom de comoção
e recrutamento das canções revolucionárias. O trabalho analítico das letras feito individual ou coletivamente deve
perseguir a identificação de: 1. Quem canta? 2. O que canta? 3. Contra quem canta?
Desta forma, os alunos terão acesso ao que pensavam na época os grupos sociais envolvidos nas manifestações contra a monarquia francesa. Um destaque importante: ao identificar os diferentes momentos em que as
canções foram produzidas e popularizadas, será relevante proceder à contextualização do processo da Revolução
Francesa, indicando, por exemplo, a maior radicalização e participação popular no processo. No caso da escolha recair
sobre a Marselhesa, pode-se explorar a convocação dos cidadãos para a luta contra a tirania, no contexto de “defesa
da revolução” contra os inimigos internos e externos. Pode-se, ainda, destacar a efusiva exaltação à liberdade conquistada quando “somos todos soldados para combatê-los”, o que explicita a ideia do “povo em armas” do período jacobino. Caso a preferência seja pela canção “Ça ira”, pode-se explorar o ódio aos aristocratas e os argumentos para esse
ódio: a exploração, a miséria e a fome. O tom da canção aponta a guilhotina como solução final para os exploradores
e conclama o povo a “pendurar os aristocratas nos candeeiros” da iluminação pública.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Leitura e interpretação da
O mundo de
letra da música Viva la vida
ponta-cabeça:
da banda britânica Coldplay,
a Revolução
Fragmentos da procurando destacar trechos
Francesa e a
letra impressos da canção que identificam
formação das
ou projetados
as mudanças provocadas
bases do
pela Revolução Francesa
mundo conpara a formação das bases
temporâneo
do mundo contemporâneo

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A turma não
precisa ser
dividida

50 minutos
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Aspectos operacionais
O professor deverá distribuir fotocópias ou projetar trechos da música. O docente poderá, ainda, reproduzir a
música Viva la Vida. Apenas como opção inicial de trabalho, o docente pode perguntar à turma se alguns dos alunos
conhecem a banda Coldplay e/ou a canção Viva la Vida. Se a respostar for positiva, o professor deverá perguntar aos
alunos se em algum momento os mesmos tiveram curiosidade de pesquisar a respeito da letra ou de procurar a que
momento histórico a mesma faz referência. Se a resposta for negativa, isto é, os discentes desconhecerem a música e
banda o professor poderá fazer uma pequena introdução a respeito da mesma.
Realizada a primeira etapa, ou seja, a execução da música, o professor deverá pedir para que os alunos leiam
atentamente a letra da música. Realizada a leitura, ele deve pedir aos alunos para identificar que personagem, presente nos acontecimentos da Revolução Francesa, supostamente estaria cantando a música Viva la Vida. A resposta
deve ser o rei. (Utilize os versos Oh, quem jamais desejaria ser rei? ou a estrofe “Eu costumava rolar os dados/Sentir o
medo nos olhos dos meus inimigos/Ouvia enquanto a multidão cantava/”Agora o velho rei está morto! Vida longa ao
rei!” para referendar sua resposta. No caso de escolher a estrofe, destaque que a frase “Agora o velho rei está morto!
Vida longa ao rei!” representava uma tradição cultural do Antigo Regime, no qual a morte do rei era apenas simbólica, isto é, do corpo físico, e não da figura real; o que representava a divindade de sua figura. Se preferir, você pode
utilizar o exemplo da figura Papal nos dias de hoje, como elemento explicativo para a “divindade” da figura do rei no
Antigo Regime.) Você, professor, poderá destacar a sacralidade da figura real, pedindo que os alunos retirem da letra,
elementos que podem representá-la. (Algumas respostas possíveis são: Eu costumava dominar o mundo/Oceanos se
abriam quando eu ordenava ou ainda /”Agora o velho rei está morto! Vida longa ao rei!”. No entanto, lembre-se de que
existem outras respostas possíveis à questão, e você pode optar por elas.)
Ao final destas atividades, o professor poderá perguntar a turma, qual(is) era(m) o(s) sentimento(s) expressos
pelo personagem da letra (no caso, o rei). Perplexidade, confusão, espanto, surpresa, entre outras respostas são possíveis. O mais importante a ser destacado é que o docente deve procurar reforçar junto ao aluno que, aqueles sentimentos descritos na canção eram muito próximos aos vividos pelo personagem histórico real (Luis XVI) no momento
das ações da Revolução. Desta maneira, o docente deve procurar demonstrar aos alunos uma ruptura significativa
com a cultura tradicional do Antigo Regime, pautada num pensamento religioso e de força máxima dos reis, para um
mundo laico, questionador e no qual a racionalidade, a razão científica, a busca pelos direitos à liberdade, aos direitos civis, políticos e sociais passaram a pautar as preocupações, seja da classe burguesa, seja do povo. Como última
sugestão o professor poderá, se possível, exibir o videoclipe da música Viva la Vida para os alunos a fim de reforçar as
referências visuais feita à Revolução Francesa e que são encontradas no vídeo.
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Letra da música

Viva a vida – Coldplay (tradução)
(...)
Eu costumava rolar os dados
Sentir o medo nos olhos dos meus inimigos
Ouvia enquanto a multidão cantava:
“Agora o velho rei está morto! Vida longa ao rei!”
Num minuto eu segurava a chave
No outro as paredes estavam fechadas contra mim
E eu descobri, que meus castelos se apoiavam
Sobre pilares de sal e pilares de areia
(...)
Foi o vento cruel e selvagem que
Derrubou as portas para me deixar entrar
Janelas estilhaçadas e o som de tambores
O povo não podia acreditar no que eu havia me tornado
Revolucionários esperam
Pela minha cabeça numa bandeja de prata
Apenas uma marionete numa corda solitária
Oh, quem jamais desejaria ser rei?
 A letra completa está disponível em: http://letras.mus.br/coldplay/1253930/traducao.html. Acesso em
03/03/2013.

Aspectos pedagógicos
A atividade tem por objetivo desenvolver e fazer com que os alunos possam compreender a influência da Revolução Francesa na formação das bases do mundo contemporâneo, bem como, destacar a ruptura cultural provocada pela referida revolução. A atividade serve ainda para que o professor possa mapear e identificar o choque cultural
presente na revolução, ou seja, a passagem de um mundo “religioso” para um mundo laico, isto é, de um tempo cíclico
para linear, de uma realidade “a-histórica” para uma realidade histórica.
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Páginas no material do aluno

Seção 1 − Revolução!!!
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

“Com a
bandeira na
mão”

135 a 139

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Projetor ou
Datashow

Tendo as bandeiras nacionais como fontes, os alunos
compreenderão a importância deste símbolo no
processo de construção e
reconstrução da identidade
francesa, no contexto da
Revolução Francesa

A turma não
precisa ser
dividida

40 minutos

Aspectos operacionais
Após a discussão sobre o estudo das bandeiras como símbolos nacionais, a turma será convidada a conhecer
as bandeiras da França monárquica sob os Bourbons, da cidade de Paris, o ”broche” usado pelos revolucionários de
1789 e a bandeira atual da França.

Bandeira da França sob a dinastia dos Bourbons até 1792. Voltou a ser utilizada quando da restauração monárquica entre 1815 e 1830.
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pavillon_royal_de_France.svg. Acesso em 28/02/2013.
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Bandeira da cidade de Paris em 1789.
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_of_Paris.svg. Acesso em 28/02/2013.

Broche criado em 1789, utilizado em chapéus e casacas. Primeira referência ao vermelho, azul e branco.
 Disponível em: http://hist8vfkeditfundamental.jimdo.com/un-1-a-revolu%C3%A7%C3%A3o-francesa/painel-2-crise-pol%C3%ADtica-e-convoca%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-gerais/. Acesso em 28/02/2013.

Bandeira francesa desde 1794. Substituída apenas de 1815 a 1830, durante a restauração Monárquica.
 Disponível em http://cafehistoria.ning.com/photo/bandeira-da-fran-a?context=latest. Acesso em 28/02/2013.
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Aspectos pedagógicos
A vexilologia – estudo das bandeiras – parte do pressuposto de que os símbolos não são criações desprovidas
de sentido e contextualização histórica. Refletem, isto sim, dinâmicas e tensões das conjunturas em que foram criados. Neste sentido, “portam-se como uma crônica viva de um povo e de uma nação.” (BERG, Tiago José. A pesquisa
vexilológica na era da digitalização.
 Disponível em: http://www.rc.unesp.br/biblioteca/arquivos/eventos_04_02.pdf ).
No caso francês, a bandeira da casa real dos Bourbons que simbolizava a nação até a revolução de 1789 era
branca com os lírios reais estampados nela. Tendo a cidade de Paris um papel relevante na Revolução e na expectativa
de fazer compreender a subordinação real à nova ordem revolucionária, as cores vermelho e azul passam a envolver
o branco real, na bandeira que surge já na forma de broches e depois a forma final entre 1789 e 1794. O que está em
questão é a disputa pelos símbolos identitários e, de resto, pela identidade de “ser francês”.
Caso o professor queira, poderá solicitar que o aluno, utilizando os conhecimentos de vexilologia, explique o
conteúdo histórico da tela “Cenas de Julho” de Léon Cogniet.

A imagem pintada por Léon Cogniet, em 1830, intitula-se “Cenas de Julho”.
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lar7_cogniet_001z.jpg. Acesso em 28/02/2013.
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Páginas no material do aluno

Seção 2 − Revolução ou revoluções?
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

140 a 147

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Turma
organizada
em duplas

O Significado
da Revolução

Retroprojetor
ou fotocópia
do trecho

Apresentar à turma uma
discussão sobre o conceito
de revolução a partir de um
Se possível,
resumo sobre o texto de
passar uma
Arendt e um trecho do texto atividade para
de Tocqueville reproduzidos os alunos pena seguir
sarem individualmente

50 minutos

Turma organizada em duplas para a leitura de um pequeno trecho do texto de Tocqueville sobre as mudanças
que a revolução fizera na vida dele. Se possível, passar uma atividade para os alunos pensarem individualmente (pode
ser explanação oral na aula ou uma atividade escrita para ser entregue na próxima aula) sobre eventos que teriam
sido uma revolução no sentido tradicional apontado por Arendt (conservação/volta a uma condição rotineira) e o que
seria uma revolução na forma apontada por Tocqueville (uma mudança brusca e inexorável).

Aspectos operacionais
O professor deve introduzir os alunos nas diferentes interpretações da palavra revolução e o significado que a
revolução francesa teve ao se repensar esse conceito. Deve fazer uma breve introdução sobre quem são os autores e
o contexto em que viveram para que eles entendam suas reflexões.

Texto 1
Crucial à compreensão das revoluções é a justaposição do conceito da liberdade com a noção de que algo
inteiramente novo está começando. E a partir do fato de que, no novo critério para avaliar constituições, tanto nossa
compreensão de revoluções como nossa concepção de liberdade são profundamente revolucionárias na origem.
A palavra “revolução” não pode ser encontrada justamente onde se esperaria que estivesse mais presente – na
Renascença italiana.
(....)
A palavra “revolução” originou-se provavelmente da astronomia a partir da teoria de Copérnico, “De Revolutionibus Orbium Celestium”. No seu uso científico o termo reteve o seu significado original latino, designando o movimento rotativo, regular e inexorável dos astros. Por ser infenso aos desígnios do homem e, portanto, irresistível,
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jamais se caracterizou pela novidade ou pela violência. Ao contrário, a palavra claramente indica uma tendência à
recorrência, ao movimento cíclico. Se transferido para a linguagem dos negócios dos homens na terra, o termo “revolução” poderia apenas significar que as poucas e conhecidas formas de governo revolvem-se como opções aos
mortais numa oferta permanente e com a mesma força que os astros obedecem nas suas precisas órbitas no espaço.
Quando a palavra “revolução” desceu dos céus e foi introduzida para descrever os acontecimentos humanos,
apareceu primeiramente como uma metáfora, substituindo aquela noção do imutável e oferecendo, em troca, a noção dos altos e baixos dos destinos humanos”.
 Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/filosofiaarendt.htm (acesso em 27/02/2013).

Texto 2
“Fui passar os últimos dias que precedera a luta eleitoral na minha pobre e querida Tocqueville. Era a primeira
vez que para lá retornava depois da Revolução; talvez fosse deixá-la para sempre! (...) Cheguei sem ser esperado. As
salas vazias, onde só encontrei meu velho cão para acolher-me, as janelas desguarnecidas, os móveis amontoados e
poeirentos, as lareiras apagadas, os relógios parados, o ar sombrio, a umidade das paredes, tudo me pareceu anunciar
o abandono e pressagiar a ruína. O pequeno pedaço de terra isolado, e como que perdido em meio a sebes e prados
de nosso campo normando, que tantas vezes me parecera a mais encantadora solidão, assemelhava-se no estado
atual de meus pensamentos a um deserto desolado. Mas, através da desolação do aspecto presente, percebia, como
do fundo de um túmulo, as imagens mais doces e alegres de minha vida. (...) Acabava de ver a queda da Monarquia;
assisti depois às cenas mais terríveis e sangrentas; pois bem! afirmo que nenhum desses grandes quadros havia-me
causado emoção tão pungente e profunda quanto a que experimentei nesse dia, à vista da antiga morada de meus
pais e à lembrança dos dias tranqüilos e das horas felizes que lá havia passado sem saber o quanto valiam. Posso dizer
que foi nesse lugar e momento que compreendi melhor toda a amargura das revoluções.
TOCQUEVILLE, Alexis de. Lembranças de 1848: As jornadas revolucionárias em Paris. São Paulo: Companhia das
Letras, 1991. p.112.

Aspectos pedagógicos
Nesta atividade, o professor deve provocar uma discussão inicial na turma perguntando e escrevendo no quadro a seguinte frase: “O que é revolução?” Ele deve anotar as respostas da turma e após uma explanação geral sobre
as mesmas, dividi-la em duplas e pedir para lerem os trechos de Arendt e Tocqueville sobre revolução. Interessante
esclarecê-los sobre os históricos de cada um e o papel que revoluções e guerras tiveram na vida de ambos. Os alunos
devem ser encorajados a repartirem experiências do que seriam revoluções nos dois sentidos para eles, a partir de
fatos de suas vidas. Essa atividade pode ser tanto explanação oral ou um pequeno texto entregue na aula seguinte.
Nele o aluno deve justificar sua resposta.

232

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Declaração
dos Direitos
do Homem e
do Cidadão
e Declaração
Universal dos
Direitos Humanos: diálogos
possíveis?

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Material
impresso com
Declaração
dos Direitos
do Homem e
do Cidadão
e Declaração
Universal dos
Direitos
Humanos

A “Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão”,
de 1789, é um dos instrumentos balizadores do processo de lutas sociais que
demarcam o processo histórico da Revolução Francesa,
em 1789. Aqui, propomos
uma análise deste documento, a fim de impulsionar
reflexões sobre a fundamentação política daquele
processo, bem como, de
modo a perceber as relações
possíveis com a “Declaração
Universal dos Direitos
Humanos”

A turma
poderá ser
dividida em
equipes de
três ou quatro
alunos

40 minutos

Aspectos operacionais
O Professor poderá fazer uso dos textos impressos, promover a leitura, individual ou de forma coletiva, e posteriormente, buscar potencializar um debate junto à turma. É propósito desta atividade promover uma análise comparativa de modo a perceber as continuidades e descontinuidades no campo da história dos direitos do homem.

Texto 01
“DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO
(França, 26 de agosto de 1789)
Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia 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.
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Em razão disto, a Assembleia 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. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, 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. 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 ideias 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. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.
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.”
 Disponível em: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/8-biblioteca/pdf/direitos_homem_cidadao.pdf
(Acesso em: 02 de março de 2013).

Texto 02
“DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – Preâmbulo
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando que o
desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da
Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror
e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem; Considerando que é essencial a proteção dos
direitos do Homem através de um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à
revolta contra a tirania e a opressão;
(...). Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres
e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla; (...).
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Artigo 1º
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência,
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Artigo 2º
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem
distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma
distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa,
seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
Artigo 3°
Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo 4°
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.
Artigo 7°
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção
igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Artigo 17°
1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
Artigo 18°
Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou
em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Artigo 19°
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por
qualquer meio de expressão.
Artigo 23°
1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de
trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma
existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social.
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4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa
dos seus interesses.
Artigo 26°
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino
elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o
acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e
das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos
os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção
da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos”. (...)”.
 Disponível em: http://www.comitepaz.org.br/download/Declara%C3%A7%C3%A3o%20Universal%2
dos%20Direitos%20Humanos.pdf (acesso em: 02 de março de 2013).

Aspectos pedagógicos
Os documentos deverão ser compartilhados com as equipes e estas deverão realizar a leitura e buscar as relações de proximidades entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, símbolo da Revolução Francesa de
1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nascido no imediato pós II Guerra Mundial. É objetivo perceber
como os ideais de liberdade propalados no processo revolucionário francês transitam pela história, são violados, e,
nesta mesma medida, como os mesmos reorientam o fazer de uma nova lógica de direitos. Para tal, o professor poderá solicitar uma produção textual em que o aluno disserte sobre o tema ou ainda que o aluno pesquise, em periódicos
de circulação nacional, notícias referentes à violação destes direitos e, em sala de aula, apresente suas conclusões
acerca deste processo de luta por direitos.
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