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Atividade extra
As formas de controle e disciplina do trabalho no Brasil 
pós-escravidão

Questão 1

Golpe do 18 Brumário

O Golpe do 18 Brumário foi um golpe de estado ocorrido na França, e que representou o fim da Revolução Francesa, 

a ascensão de Napoleão Bonaparte  ao poder e a consolidação dos interesses burgueses no país. No calendário revolucio-

nário francês, este dia ocorreu em 18 de brumário do ano IV (9 de novembro de 1799 no calendário gregoriano). Passados 

10 anos do início da Revolução Francesa, o país vinha sendo governado por um colegiado de líderes chamado de Diretório. 

Em um primeiro momento, os deputados do Conselho dos Quinhentos e do Conselho de Anciãos se recusam 

a modificar a Constituição, mas, em face da forte pressão a que foram submetidos, acabam cedendo e nomeando um 

governo provisório que recebeu o nome de Consulado, no qual três membros exerciam o poder de modo igualitário: 

Emmanuel Joseph Sieyès, Napoleão Bonaparte e Roger Ducos. Pouco depois, o Consulado seria reformado e deixaria 

de ser provisório, recebendo outros dois membros, Jean Jacques Régis de Cambacérès e Charles-François Lebrun, 

além de Napoleão, que permaneceu como cônsul.

Logo, porém, o futuro imperador começa a acumular poder em detrimento dos outros dois componentes, e 

acaba por se tornar o Primeiro Cônsul, passando a governar sozinho no dia 18 brumário (de “bruma” ou “névoa” em 

francês). Napoleão utilizou muito de seu prestígio nos campos de batalha para derrubar seus opositores e consolidar 

seu poder, abrindo assim caminho para coroar-se imperador cinco anos mais tarde. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/historiag/revolucao-francesa-diretorio.htm. Acesso em 15/08/2013. (Adaptado)

a. Com o prestígio conquistado nos campos de batalha, Napoleão liderou o Golpe do 18  Brumário. Qual o 

impacto disso para as relações de poderes _ Legislativo, Executivo e Judiciário _ na França?

b. Diferencie governo totalitário de governo constitucional. 



28

Questão 2

[...] Rousseau defendeu que o homem era corrompido pela sociedade e que a soberania popular e a simpli-
cidade deveriam ser princípios básicos na ascensão de uma sociedade mais justa e igualitária. No “Contrato 
Social”, o filósofo defendia o princípio no qual a vontade geral dos homens promoveria instituições mais 
justas.

(Fonte: http://www.brasilescola.com/historiag/iluminismo2.htm.  Acesso em 15/05/2013)

O sentido de justiça para Rosseau tinha como base

a. o respeito à vontade geral dos homens (povo).

b. a leitura do Contrato Social.

c. a soberania popular. 

d. a vida simples. 

Questão 3

Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão - 1789

[...] Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmen-
te ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, 
seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, 
lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas 
virtudes e dos seus talentos.” 

(Fonte:  www.suapesquisa.com/francesa/ Acesso em 15/05/2013).
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Segundo o texto, a partir da Revolução Francesa, todos os homens 

a. deveriam obedecer somente ao Rei e aos seus senhores.

b. estariam sob os mandos da lei, ainda que ela fosse resultado do anseio de um pequeno grupo. 

c. seriam cidadãos iguais e teriam direitos iguais, independentemente de sua condição ou classe social.

d. receberiam tratamento diferenciado da lei, que determina punir os pobres e garantir aos ricos a liberdade.

Fonte: Adaptado do Saerjinho/2013

Questão 4

Contexto Histórico: A França no século XVIII

A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do Antigo Regime. O Terceiro 
Estado era formado pelos trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena burguesia comercial. Os impostos 
eram pagos somente por este segmento social com o objetivo de manter os luxos da nobreza. A França era 
um país Absolutista nesta época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a 
política e até mesmo a religião dos súditos. Havia a falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam vo-
tar, nem mesmo dar opiniões na forma de governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha (prisão política 
da monarquia) ou condenados à morte.

Fonte: <www.suapesquisa.com/francesa/> Acesso em 15/05/2013. Adaptado.

De acordo com o texto, a Revolução Francesa teve como principal causa

a. o poder do clero contra o rei, que governava com poderes absolutos. 

b. o modelo de governo democrático estabelecido pelo rei, que obedecia à Constituição.

c. o direito de livre manifestação de opiniões pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses.

d. a situação de injustiça social no Antigo Regime, pois somente o Terceiro Estado pagava impostos.

Fonte: Adaptado do Saerjinho/2013
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Questão 5

A Revolução Francesa foi um importante marco na História Moderna da nossa civilização. Significou o fim 
do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. O povo ganhou mais autonomia e seus direitos sociais 
passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente. Por 
outro lado, a burguesia conduziu o processo de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma so-
ciedade burguesa e capitalista foram estabelecidas durante a revolução. Os ideais políticos (principalmente 
iluministas) presentes na França antes da Revolução Francesa também influenciaram a independência  de 
alguns países da América Espanhola e o movimento de Inconfidência Mineira no Brasil.

Fonte: http://www.suapesquisa.com/francesa/ Acesso em 15/05/2013. 

Do texto, pode-se concluir que a Revolução Francesa

a. representou a continuidade do regime escravocrata na Europa Ocidental.

b. significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios de uma nobreza sedentária.

c. fortaleceu as bases da sociedade feudal, baseada no senhorio herdado da Idade Média. 

d. influenciou a independência de países da África, pois o Iluminismo condena a escravidão. 
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Gabarito

Questão 1

a. O 18 Brumário foi um golpe de estado ocorrido na França, e que representou o fim da Revolução Francesa, 

a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder e a consolidação dos interesses burgueses no país. Com essa 

medida, Napoleão passa a concentrar muitos poderes em suas mãos. Isso rompe o equilíbrio de poderes 

proposto pelo Iluminista francês Montesquieu. 

b. Um governo totalitário administra os interesses do país segundo os comandos pessoais do chefe de Estado. 

Se um governo é constitucional, então dizemos que o chefe do Estado não pode tomar decisões somente 

segundo suas opiniões e interesses, pois ele tem de obedecer às leis máximas do país, estabelecidas pela 

Constituição, também chamada de Carta Magna. 

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D




