
 

Analise de texto de História 8º Ano 

 

[...] O que transformou uma limitada agitação reformista em uma revolução foi o fato de que a conclamação 

dos Estados Gerais coincidiu com uma profunda crise socioeconômica. Os últimos anos da década de 1780 

tinham sido, por uma complexidade de razões, um período de grandes dificuldades praticamente para todos 

os ramos da economia francesa. Uma má safra em 1788 (e 1789) e um inverno muito difícil tornaram aguda 

a crise. As más safras faziam sofrer o campesinato, pois significavam que em quanto os grandes produtores 

podiam vender cereais a altos preços, a maioria dos homens em suas insuficientes propriedades tinha [...] 

que se alimentar do trigo reservado para o plantio ou comprar alimento àqueles preços [...]. Obviamente as 

más safras faziam sofrer também os pobres das cidades cujo custo de vida – o pão era o principal alimento – 

podia duplicar. [...] 

 
Eric J. Hobsbawm. A era das revoluções: 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Teixeira e Marcos Penchel. 25. Ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 108-109 

 

Questões sobre o texto: 

 

a) De acordo com o autor do texto, que fatores influenciaram a transformação da “agitação reformista” em 

uma “revolução”? 

 

b) Quais camadas da sociedade francesa foram as mais afetadas pelo processo descrito no texto? 

 

c) Você concorda com o ponto de vista desse autor? Por quê? 

 

Questões para revisão  
 

1) Qual era o objetivo da convocação dos Estados Gerais? Qual foi o resultado dessa reunião? 

 

2) O que o episódio da tomada da Bastilha representou durante a Revolução Francesa? 

 

3) Explique o que foi o período do Grande Medo? 
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