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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
 

– Unidade 1 
���� Bloque 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 
– Unidade 12: Un século de revolucións... 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Nesta unidade didáctica imos estudar unha serie de acontecementos históricos que marca-
ron o devir do continente europeo e do resto do mundo, converténdose nas bases funda-
mentais do noso mundo contemporáneo. As novas ideas da Ilustración que se desenvolve-
ron no século XVIII van influír directamente nas liberais.  

A presente unidade divídese en tres partes: a guerra de independencia dos Estados Uni-
dos e a Revolución Francesa, as revolucións liberais e o nacionalismo e, por último, a 
construción do Estado liberal na España do século XIX. 

Recomendamos seguir unha orde cronolóxica nas explicacións para entender como se 
producen as transformacións da orde política e social a partir do inicio da Revolución 
Francesa en 1789, ata mediados do século XIX. Convén sinalar os modelos políticos que 
se estableceron nas respectivas etapas revolucionarias e como o imperio napoleónico in-
fluíu para estender as ideas e o sistema liberal por toda Europa. 

Temos que insistir nas diferenzas e nassemellanzas entre a Revolución Americana e a 
Revolución Francesa. A primeira foi unha loita dun territorio por atinxir dereitos políticos, 
pero non foi unha loita entre estamentos, xa que a sociedade das Trece Colonias non era 
estamental. A Revolución Francesa foi unha loita social entre un sector maioritario da so-
ciedade sometido por unha minoría privilexiada, ancorada nos seus privilexios. 

É conveniente indicarmos a semellanza dos réximes instaurados polas dúas revolucións 
e que os seus fundamentos teóricos foron a base do réxime liberal que se instaurou poste-
riormente en case todo Occidente.  
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Debemos incidir en que a Revolución Francesa foi un proceso que cuestionou os fun-
damentos do Antigo Réxime (que teñen que estar claros para o alumnado; deste xeito po-
derán compararse). Coas guerras entre a Francia revolucionaria e as potencias absolutistas 
e, sobre todo, da Francia napoleónica, e o resto de Europa, as ideas expandíronse polo 
continente. Nos países conquistados por Napoleón anulouse o Antigo Réxime e instaurá-
ronse réximes autoritarios baseados nos principios liberais, con códigos civís que en teoría 
pretendían defender os dereitos e a liberdades individuais. Isto vai determinar posterior-
mente o fracaso dos réximes da Restauración absolutista en toda Europa e as sucesivas re-
volucións liberais que se foron estendendo por Europa. De todas as revolucións liberais do 
século XIX, debemos incidir nomeadamente na de 1848. 

As guerras de liberación contra o dominio napoleónico desatarán un forte sentimento 
nacionalista en moitos países europeos. Os individuos toman conciencia dos elementos 
comúns que os unen. O xurdimento deste nacionalismo tamén fixo fracasar a Restauración 
absolutista, xa que os pobos reivindicaban a propia soberanía e a existencia dunhas mes-
mas leis. Desta maneira asistimos á formación de novos estados nacionais (Grecia e Bél-
xica) e, especialmente, á formación e á unificación de Alemaña e de Italia. 

 O coñecemento das ideoloxías que coexistiron no século XIX pode axudar ao alumna-
do a desenvolver un xuízo crítico sobre determinados acontecementos e valores. A análise 
das primeiras constitucións liberais, dos tipos de sufraxio e das primeiras declaracións de 
dereitos pode contribuír a fomentar o coñecemento dos dereitos e das liberdades da cidad-
danía, base esencial do noso sistema político. Pódese tamén incidir no papel da muller a 
partir da Revolución Francesa e como a reivindicación dos seus dereitos supuxo unha loita 
tenaz e difícil de lograr ata o século XX (pódese traballar co alumnado este tema realizan-
do un traballo práctico; como suxestión pódense realizar os exercicios que se propoñen). 

O estudo da guerra de Independencia española e do reinado de Fernando VII pode axu-
dar o alumnado a entender este proceso e a analizar de xeito crítico as loitas violentas que 
marcaron a fin do Antigo Réxime en España, a incapacidade dos gobernantes para cambia-
ren as estruturas e as dificultades na implantación do liberalismo no reinado de Isabel II. 
Neste destacarase a inestabilidade, o dominio do poder dunha oligarquía e a marxinación 
sistemática do pobo do sistema político. Tamén se incidirá na Revolución do 68 que máis 
que unha revolución foi un golpe de Estado que perpetuou a constante intervención do 
exército na vida civil e que a implantación do sufraxio universal foi un fracaso pola propia 
presión das oligarquías que se negaban a apartarse do poder. A implantación do liberalis-
mo democrático foi efémero e violento e remata coa Restauración, réxime liberal conser-
vador baseado na fraude electoral, na manipulación cun sistema caciquil e oligárquico que 
volveu a marxinar o pobo. O estudo comparativo das constitucións pode axudar o alumna-
do a entender mellor o proceso. 

Compre completar todo o proceso co estudo dun vocabulario esencial para entender es-
ta unidade, polo que se debe insistir moito nel.  

Dos exercicios presentados, o profesor ou a profesora poden traballar cos que considere 
máis axeitados para as características e o ritmo do seu alumnado. 

1.3 Temporalización 

A unidade didáctica divídese en 16 sesións, das que podemos dedicar seis para a análise 
da Guerra de Independencia dos EEUU e a Revolución Francesa; outras catro para as re-
volucións liberais do século XIX e seis para analizar o estado liberal na España do século 
XIX. 
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1.4 Procedementos 
� Lectura, análise, estudo e comentarios de documentos e mapas históricos. 

� Análise de liñas do tempo. 

� Comentarios e contextualizacións de obras de arte. 

� Elaboración de táboas. 

� Análise de símbolos revolucionarios. 

1.5 Contidos 
� Bases políticas e ideolóxicas do período. 

� Guerra de independencia dos EEUU. 

� Revolución Francesa. 
– Causas, comezo e fases da revolución. 
– Fin do antigo réxime. 
– Mulleres e Revolución Francesa. 

� Imperio napoleónico. 

� Restauración, liberalismo e nacionalismo.  
– Europa da Restauración. 
– Liberalismo: conceptos básicos. 
– Revolucións de 1820, de 1830 e de 1848. 
– Nacionalismo. 
– Europa a finais do século XIX.Unificacións de Italia e Alemaña. 

� Grandes potencias europeas a fins da centuria. 

� Construción do estado liberal na España do século XIX. 

� Fin do imperio colonial español. 

� Galicia no século XIX: absolutismo e liberais. Caciques e mantemento foral. 

� Orixes do pensamento nacionalista en Galicia: o primeiro galeguismo. 

1.6 Recursos didácticos 

Libros de texto 

� Os libros de sociais de ESO son moi útiles para o estudo deste tema, nomeadamente os 
das editoriais Vicens Vives, Anaya, Santillana e Consorcio editorial. 

Cartográficos  

� Mapas históricos (Vicens Vives, por exemplo) e mapas temáticos para traballar na aula. 

Películas 

� Revolución, dirixida por Hugh Hudson (1985). 

� Patriota, dirixida por Roland Emmerich (2000). 
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� A noite de Varennes, dirixida por Ettole Scola (1982). 

Enderezos de internet 

� Revolución Americana 
– [http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/revolucion americana.html] 

� Revolución Francesa 
– [http://www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/fr/sociales.htm]. Documento en que 
se recolle a declaración de dereitos do home e do cidadán elaborada pola Asemblea 
Nacional Francesa en 1789. 

– [http://www.iespana.es/jocana59/sufragismo/revfran.htm]. Páxina web de Juan Car-
los Ocaña. Unha análise sobre o papel das mulleres durante a revolución francesa, 
que inclúe documentos como a declaración de dereitos da muller, redactada por 
Olimpia de Gouges, onde se fai unha paráfrase da declaración de dereitos do home. 
Este documento supón o punto de partida do feminismo. Ao final aparecen algunhas 
actividades sobre o tema. 

– [http://www.turemanso.com.ar/Paseo1/u12/unidad12b.htm]. Desde esta ligazón po-
de accederse a unha páxina en que se fai un breve pero completo resumo do move-
mento ilustrado e das conexións entre os filósofos ilustrados e o nacemento do libe-
ralismo político e económico. Ao final da páxina aparece un cuestionario. 

– [http://www.eumed.net/cursecon/economistas/adam_smith.htm]. Nesta ligazón pó-
dese conectar cunha completísima web en que se trata o pensamento económico ao 
longo da historia (en concreto, analízanse as achegas intelectuais de Adam Smith, 
creador do liberalismo clásico). 

– [http://www.liberal.org.il/spanish/capII.htm#M3]. Capítulo dunha extensa páxina 
dedicada á análise do liberalismo económico centrándose nos seus autores clásicos 
(en especial Adam Smith) e onde se explican dende ese punto de vista liberal con-
ceptos como a lei da oferta e a demanda, a plusvalía, o papel que xogan o aforro e o 
investimento, etc. 

– [http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani/henciclop.htm]. Unha páxina onde dunha for-
ma moi concisa se achega información sobre a orixe da Enciclopedia, a súa realiza-
ción, o seu impacto, os problemas da súa publicación... 

– [http://www.cibernous.com/autores/montesquieu/teoria/biografia.html] 
– [http://www.cibernous.com/autores/voltaire/teoria/biografia.html] 
– [http://www.cibernous.com/autores/rousseau/teoria/biografia.html]. Nestas tres pá-
xinas anteriores ha poder atopar resumidas (unhas 1.500 palabras por autor) a bio-
grafía e as achegas teóricas dalgúns dos principais filósofos da Ilustración francesa 
(Montesquieu, Voltaire e Rousseau). 

– [http://apuntes.nb.net.mx/contenido/apoyodigital/secundaria/sc/sct1111.htm]. Nesta 
páxina proponse un estudo da ilustración europea (non só se ocupa de ilustrados 
franceses) e dos seus protagonistas, así como do liberalismo desde o punto de vista 
político e económico, e do papel dalgúns monarcas europeos na evolución do mo-
vemento ilustrado. Ao final da páxina hai un ligazón a un cuestionario de avaliación 
de tipo interactivo. 

– [http://chnm.gmu.edu/revolution/]. E se se atreve en inglés, na seguinte ligazón po-
derá atopar un enorme fondo documental (centos de textos e imaxes, pero tamén ou-
tro tipo de recursos como mapas e cancións) sobre a revolución francesa. 

– [http://www.culture.fr/lumiere/documents/musee_virtuel.html]. O século das luces 
nas pinturas dos museos de Francia. 

– [http://www.fordham.edu/halsall/sbookfrancais.html#LaRevolution]. As caras da 
Revolución Francesa. 
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– [http://www.fordham.edu/halsall/sbook-francais.html#ancienregime]. A vida en 
Francia durante o Antigo Réxime. 

– [http://www.napoleon.org/home_fr.html] 
– [http://www.vendee.com/french/histoire/guerre1.htm]. Estamos no 24 de febreiro de 
1793. 

– [http://perso.wanadoo.fr/thierry.delthe/Ventrachou.htm]. As guerras da Vendée. 
– [http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/abo1.htm#partie]. A abolición francesa da 
escravitude (1789-1848). 

– [http://www.premier-ministre.gouv.fr/HIST/index.htm]. Os símbolos da República. 
– [http://tuna.uchicago.edu/homes/jack/]. O século XVIII. 
– [http://www.multimania.com/nea/nea1789-1794/htm/home/opening.htm] 
– [http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?ddhc3]. Texto en francés da Declaración dos dereitos 
do home e do cidadán (1789). 

– [http://userweb.port.ac.uk/~andressd/frlinks.htm]. Páxina cunha breve relación de 
lugares sobre a Revolución Francesa, parte deles comentados brevemente. Contén 
tamén algunha boa ilustración. 

– [http://chnm.gmu.edu/revolution]. Curso de G. S. Brown (George Mason Univ.) de-
dicado á revolución francesa e á Francia napoleónica. Programa, textos de época, 
mapas e ligazóns con outros recursos sobre o tema. 

– [http://libx.bsu.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/cofcol&CISOPTR=65]. 
Colección de folletos e documentación diversa. 

– [http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k235087.texte.r=bovarysme.f258.tableDesMat

ieres.langFR]. Gallica-Consultatrion. Texto completo da obra de Mme. de Staël,  

– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos] Revolucións liberais. 

� Independencia da América hispana 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2574.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2580.htm]  

� Historia de España no século XIX 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2465.htm]. Guerra de indepen-
dencia e principios do século XIX. 

– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/6759.htm].  
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/6833.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/6889.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5601.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5597.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6424.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6581.htm] 
– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6589.htm]. Fernando VII e Isa-
bel II. 

– [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7040.htm]. Sistema político da 
restauración. 

– [http://www.historiasiglo20.org/HE/9.htm] 
– [http://www.historiasiglo20.org/HE/10.htm] 
– [http://www.historiasiglo20.org/HE/11.htm] 
– [http://www.clio.rediris.es/fichas/restau01.htm]. Sistema político da restauración. 
– [http://www.club.telepolis.com/erbrez]. Desenvolvemento constitucional español. 
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2. Secuencia de actividades 

2.1 As revolucións políticas (1776-1848) 

2.1.1 A guerra de independencia dos EEUU 

S1. Localice no mapa as trece colonias que se rebelaron contra Inglaterra. 

 

S2. Que circunstancias influíron na independencia das colonias americanas? 
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S3. Resuma o proceso de independencia dos Estados Unidos. Que principios se 
plasmaban na Declaración de Independencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4. Que ideas ilustradas se reflicten na Declaración de Dereitos de Virxinia de 1776, 
adoptada polas trece colonias americanas? Que dereitos fundamentais recoñece 
a Declaración? 

Declaración de Dereitos de Virxinia. 1776 

���� “Todos os homes son de seu igualmente libres e independentes, e posúen certos dereitos inherentes á súa per-
soa (...) 

���� Todo poder reside no pobo e, por conseguinte, deriva del (...) 
���� O goberno está e é necesario que estea instituído para o beneficio, a protección e a seguridade comúns do po-

bo, a nación ou a comunidade (...) 
���� Os poderes lexislativo e executivo do Estado deben separarse e distinguirse do xudicial (...) 
���� As eleccións dos membros que actúan como representantes do pobo na asemblea deben ser libres (...) 
���� A relixión (...) ten que orientarse exclusivamente pola razón e a convicción, non pola forza ou a violencia; xa que 

logo, todos os homes teñen o mesmo dereito ao exercicio libre sa súa relixión.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5. Seguindo este esquema, explique as características fundamentais da constitu-
ción dos Estados Unidos de América e do seu sistema político. 

 

 
 
 



 

Páxina 10 de 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6. Busque información en internet sobre os personaxes que protagonizaron a de-
claración de independencia dos EEUU. 

 

Washington 

 

 

Jefferson 

 

 

Franklin 
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2.1.2 A Revolución Francesa 

S7. Explique a estrutura social do Antigo Réxime seguindo este esquema. 

 

 

S8. Analice a seguinte ilustración e intente explicar a escena que se representa. 
Identifique cada un dos grupos sociais representados e a súa posición na estru-
tura do Antigo Réxime. 

 

 

S9. Que motivos podían facer temer aos privilexiados o espertar do Terceiro Estado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S10. Que acontecementos levaron a Francia en 1789 á fin do Antigo Réxime. 
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S11. Comente a seguinte ilustración:  

 

���� Que feito representa?  

���� En que momento da 
Revolución Francesa o 
encadramos? 

 

���� Cales son as causas que 
dan lugar a este feito?  

���� Que acordos se tomaron 
na reunión?  

���� Que implica a conversión 
dos Estados Xerais en 
Asemblea Nacional? 

 

���� Que consecuencias tivo?  

���� Cal foi o desenvolvemen-
to da Revolución a partir 
dese momento? 

 

� Busque información sobre os personaxes da ilustración e a que estamento per-
tencen? 



 

Páxina 13 de 57 

 

S12. Cales foron as principais reformas da Asemblea Nacional entre 1789 e 1792? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S13. Realice un eixe cronolóxico en que se reflictan os principais acontecementos da 
Revolución Francesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S14. Comente as seguintes ilustracións. 

 

Estas dúas son de sans-culotte: describa e 
identifique os seus símbolos e explique a 

que grupos sociais pertencen 

 

 

Identifique os símbolos da República Fran-
cesa que aparecen no gravado e analice o 

seu significado 
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S15. Seguindo o esquema, analice as causas e as fases da Revolución Francesa. 

 

 

S16. Analice o seguinte documento:  

Declaración dos dereitos do cidadán 
���� Os homes nacen e fican libres e iguais en dereitos. As distincións sociais só poden fundarse na utilidade común. 
���� A finalidade de toda asociación política é a conservación dos dereitos naturais e imprescritibles do home. Tales 

dereitos son a liberdade, a propiedade, a seguridade e a resistencia á opresión. 
���� O principio de toda soberanía reside esencialmente na Nación. Ningún corpo, ningún individuo, poden exercer 

unha autoridade que non emane expresamente dela. 
���� A liberdade consiste en poder facer todo o que non prexudique a outro: o exercicio dos dereitos naturais de cada 

home só ten o límite de garantir aos demais membros da sociedade estes mesmos dereitos. Tales límites só po-
den ser determinados pola lei. 

���� A lei só ten dereito a prohibir os actos prexudiciais para a sociedade. Nada que non estea prohibido pola lei pode 
ser impedido, e ninguén pode ser obrigado a facer algo que esta non ordene. 

���� A lei é a expresión da vontade xeral. Todos os cidadáns teñen dereito a contribuír á súa elaboración, persoalmen-
te ou por medio dos seus representantes. Debe ser a mesma para todos, xa sexa que protexa ou que sancione. 
Como todos os cidadáns son iguais ante ela, todos son igualmente admisibles en toda dignidade, cargo ou em-
prego públicos, segundo as súas capacidades e sen outra distinción que a das súas virtudes e os seus talentos. 

���� Ninguén pode ser acusado, arrestado nin detido fóra dos casos determinados pola lei e consonte as formas que 
esta prescriba. Quen solicite, curse, execute ou faga executar ordes arbitrarias deberá ser castigado; pero todo 
cidadán convocado ou aprehendido en virtude da lei debe obedecer de inmediato; é culpable se opón resistencia. 

���� A lei só debe establecer penas estrita e evidentemente necesarias, e ninguén pode ser castigado senón en virtude 
dunha lei establecida e promulgada con anterioridade ao delito, e aplicada legalmente. 

���� Xa que todo home se presume inocente entanto que non se declare culpable, se se xulga indispensable detelo, 
todo rigor que non sexa necesario para apoderarse da súa persoa debe ser severamente reprimido pola lei. 

���� Ninguén debe ser incomodado polas súas opinións, mesmo relixiosas, a condición de que a súa manifestación 
non perturbe a orde pública establecida pola lei. 

���� A libre comunicación de pensamentos e opinións é un dos dereitos máis preciosos; en consecuencia, todo cida-
dán pode falar, escribir e imprimir libremente, e responderá do abuso desta liberdade cando o determine a lei. 

���� A garantía dos dereitos do home e do cidadán necesita dunha forza pública; polo tanto, esta forza foi instituída en 
beneficio de todos, e non para o proveito particular daqueles aos cales foi encomendada. 

���� Para o mantemento da forza pública e para os gastos de administración, resulta indispensable unha contribución 
común; esta debe repartirse equitativamente entre os cidadáns, proporcionalmente á súa capacidade. 

���� Os cidadáns teñen dereito a comprobar por si mesmos ou mediante representantes a necesidade da contribución 
pública, de aceptala libremente, de vixiar o seu uso e de determinar a súa pro rata, base, recadación e duración. 

���� A sociedade ten dereito a pedir contas da súa xestión a todo axente público. 
���� A sociedade onde non garanta os dereitos nin se determine a separación dos poderes carece de Constitución. 
���� Sendo a propiedade un dereito inviolable e sagrado, ninguén pode ser privado dela, salvo cando a necesidade 

pública, legalmente comprobada, o esixa de modo evidente, e a condición dunha xusta e previa indemnización. 
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���� En que momento da 
Revolución Francesa o 
podemos encadrar? 

 

���� Cales son os anteceden-
tes ideolóxicos e políticos 
do texto? 

 

���� Que pretendían os seus 
autores?  

���� Que dereitos fundamen-
tais se reflicten nel?  

� Busque información sobre a Declaración dos Dereitos do Home e da Muller da 
ONU. Compare os dous documentos e a súa transcendencia.  
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S17. Busque información e complete o seguinte cadro comparativo das constitucións 
francesas e dos seus principios fundamentais.  

 Constitución de 1791 Constitución de 1793 Constitución de 1795 

���� Forma de estado    

���� Soberanía    

���� Poder executivo    

���� Poder lexislativo    

���� Poder xudicial    

S18. Cales foron as principais reformas da etapa xacobina? Como rematou? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S19. Que acontecementos fixeron posible a chegada de Napoleón ao poder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S20. Sintetice as conquistas feitas en Europa polos exércitos franceses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S21. Que significou para moitos países de Europa a invasión napoleónica? 
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S22. Comente a o seguinte cadro de David: 

 

���� Nome da obra, autor, crono-
loxía e estilo artístico  

���� Contexto histórico en que se 
desenvolve  

���� Que representa a escena?  

���� Como é a composición da 
obra?  

���� Que di no papel que ten na 
man? (véxao ampliado na pá-
xina seguinte) 

 

���� Investigue sobre o personaxe 
de Carlota Corday  

���� Que elementos técnicos se 
utilizan para da maior expre-
sividade á obra? 
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As mulleres na Revolución Francesa 

Nos manuais escolares de historia a presenza das mulleres é aínda moi escasa. Por iso, pa-
ra facer visibles as mulleres na Historia, propomos que, coa axuda do seu profesor ou da 
súa profesora, trate de analizar as actuacións e os intereses das mulleres durante a Revolu-
ción Francesa, xa que houbo que esperar a este acontecemento para que a voz das mulleres 
empezase a expresarse de xeito colectivo.  

As mulleres estiveron presentes nos acontecementos sociais e políticos relacionados 
coa Revolución Francesa (antes, durante e despois), e moitas delas alcanzaron gran noto-
riedade.  

Para realizar o traballo que lle propoñemos, busque información sobre a participación 
das mulleres neste gran acontecemento histórico, en internet, en enciclopedias ou en libros 
de texto. Compare esta información coa que se refire aos varóns.. 

Pódese iniciar o traballo analizando a situación das mulleres en Francia en vésperas da 
revolución (tanto as mulleres que pertencían ao Terceiro Estado como as que pertencían 
aos estamentos privilexiados). A través dos documentos históricos como os que se reflic-
ten deseguido pódese constatar a situación e as reivindicacións das mulleres do Terceiro 
Estado. 

A condición das mulleres segundo os cadernos de queixas 

Os cadernos de queixas e lamentos (Cahiers de plaintes et doléances), elaborados en toda 
Francia en vésperas da reunión dos Estados Xerais, proporcionaron unha excelente fonte 
documental para coñecer a situación do pobo francés en vésperas da Revolución. 

Os cadernos de queixas das mulleres non son tan abundantes, pero existen e amosan 
elocuentemente o sentir e o pensar de moitas mulleres francesas de 1789. 

O exemplo que se reproduce na páxina seguinte está tomado da seguinte referencia: 

� Cahiers de doléances de femmes et autres textes. Des femmes, Paris 1981. 

– Tradución ao español en: 1789-1793 La voz de las Mujeres en la Revolución Fran-

cesa. Cuadernos de quejas y otros textos. Dóeslles. Barcelona, 1989. 
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Petición das mulleres do Terceiro Estado ao Rei (1 de xaneiro de 1789) 

“Señor: 

Nun tempo en que as diferentes Ordes do Estado se ocupan dos seus intereses, en que cadaquén trata de facer valer os 
seus títulos e os seus dereitos; en que os uns se atormentan por lembrar os séculos da servidume e da anarquía, entanto 
que os outros se esforzan por librarse das derradeiras cadeas que os atan aínda a un imperioso vestixio de feudalismo, as 
mulleres, continuos obxectos de admiración ou do desprezo dos homes, nesta común axitación, non poderán tamén facer 
oír a súa voz? 

Excluídas das asembleas nacionais por leis demasiado ben cimentadas para contravilas, elas, Señor, non vos piden per-
miso para enviar os seus deputados aos Estados Xerais, pois demasiado ben saben como o favor contaría na elección e 
como lles sería doado aos elixidos non respectar a liberdade dos sufraxios. 

Preferimos, Señor, pór a nosa causa aos vosos pés, e, non querendo obter nada máis que do voso corazón, é ao voso 
corazón ao que diriximos as nosas queixas e confiamos as nosas miserias. 

As mulleres do Terceiro Estado nacen case todas sen fortuna; a súa educación está totalmente esquecida ou, mesmo, é 
de baixa calidade. Consiste en envialas a unha escola ou mestre da cal non sabe a primeira palabra da lingua que ensina, 
e permanecen nela ata que saben ler o oficio da misa en francés e as vésperas en latín. Unha vez coñecidos os principais 
deberes da relixión, ensínaselles a traballar, iso á idade dos quince ou dezaseis anos, en que poden gañar cinco ou seis 
soldos ao día. Se a natureza lles negou a beleza, casan, sen dote, con desgraciados artesáns, vexetan penosamente nas 
provincias e dan a vida aos nenos que non están en condicións de criar. Se pola contra, nacen fermosas, sen cultura, sen 
principios, sen idea de moral, convértense en presas do primeiro sedutor, cometen unha primeira falta e veñen a París a 
ocultar a súa vergoña, acaban por perdela totalmente e morren vítimas da libertinaxe. 

Hoxe, que a dificultade de subsistir forza a miles delas a vender a súa conciencia, que os homes encontran máis cómo-
do compralas por un tempo que as conquistar para sempre, as mulleres ás que unha feliz inclinación leva á virtude, as que 
desexan instruírse... ou superaron os defectos da súa educación e saben de todo un pouco, aínda que sen aprender nada, 
as mulleres que teñen unha grandeza de alma... e ás que se chama "beatas", vense obrigadas a entrar en relixión... ou se 
ven obrigadas a poñerse a servir... 

Moitas veces, polo feito de nacer mulleres, son desdeñadas polos seus pais, que se negan a casalas para concentrar a 
súa fortuna na persoa do seu fillo ao que destinan a perpetuar o seu nome na capital; porque é bo que Súa Maxestade 
saiba que nós tamén temos nomes que conservar. Así, se a vellez lles sorprende solteiras, pásana sufrindo e son obxecto 
do desprezo dos seus parentes máis próximos. 

Para obviar tantos males, Señor, nós pedimos: que os homes non poidan, baixo ningún pretexto, exercer os oficios que 
son patrimonio das mulleres, como costureira, bordadora, modista, etc.; que se nos deixe, polo menos, a agulla e o fuso, e 
a nós non nos entrará nunca a manía de usar o compás e a escuadra. 

Pedimos, Señor, que a vosa bondade nos proporcione os medios para facer valer os talentos de que nos dotara a natu-
reza, a pesar das trabas que non cesan de poñer á nosa educación. 

Que Vós nos asignedes os cargos que poidan ser ocupados por nós, que nos ocuparemos deles tras superar un exame 
severo, despois de informacións seguras sobre a pureza dos nosos costumes. 

Pedimos ser ilustradas, posuír empregos, non para usurpar a autoridade dos homes, senón para ser máis estimadas; 
para que teñamos medios de vivir no infortunio e que a indixencia non force as máis débiles a formar parte da lexión de 
desgraciadas que invaden as rúas e a libertinaxe audaz que é o oprobio do noso sexo e dos homes que as frecuentan. 

Desexamos que esa clase de mulleres leve unha marca distintiva. Hoxe en día, cando adoptan mesmo a modestia dos 
nosos vestidos, cando se mesturan por todas partes... sucédenos ás veces que nos confunden con elas; algúns homes 
equivócanse e fannos arrubiar coa súa confusión. Sería conveniente que, so pena de traballar en talleres públicos a favor 
dos pobres (sabemos que o traballo é a maior pena que se lles pode inflixir), non puidesen nunca quitar esa marca. Non 
obstante, dámonos conta que o imperio da moda sería aniquilado e correriamos o risco de ver demasiadas mulleres vesti-
das da mesma cor. 

Suplicámosvos, Señor, que establezades escolas gratuítas onde poidamos aprender a nosa lingua, os principios da Re-
lixión e da moral; que unha e outra sexan presentadas en toda a súa grandeza, sen as pequenas prácticas que atenúan a 
súa maxestade; que nos formen o corazón, que nos ensinen, sobre todo, a practicar as virtudes do noso sexo, a dozura, a 
modestia, a paciencia, a caridade; en canto ás artes do adorno, as mulleres apréndenas sen mestre. As ciencias?... Non 
serven máis que para inspirar un necio orgullo, conducen ao pedantismo, contrarían a expresión da natureza e fan de nós 
seres mixtos que raramente son esposas fieis e moito menos boas nais de familia. 

Pedimos saír da ignorancia para dar aos nosos fillos unha educación sa e razoable, para formar persoas dignas de ser-
virvos. Ensinarémolos a amar moito o bo nome dos franceses; trasmitirémoslles o amor que temos pola Vosa Maxestade; 
pois desexamos deixar aos homes o valor, o xenio; pero disputarémoslles sempre o perigoso, o precioso don da sensibili-
dade; desafiámolos a amarvos mellor ca nós.A maioría corre a Versalles polos seus intereses; e nós Señor, para vervos, 
cando con esforzos e o corazón palpitante, podemos ver un instante a vosa augusta Persoa, as bágoas escapan dos no-
sos ollos; a idea de Maxestade, de Soberano, esvaécese e non vemos en vos máis que un Pai tenro, polo cal dariamos mil 
veces a vida”. 
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S23. Faga unha lectura detida do texto para coñecer as actividades, as formas de 
pensar e os intereses das mulleres do Terceiro Estado. Faga un cadro con iso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S24. Por que pensa e actuaban así as mulleres do Terceiro Estado?.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. Compare o modo de vida e pensamento das mulleres do Terceiro Estado coas 
mulleres da aristocracia e da alta nobreza. 
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A marcha a Versalles 

As mulleres, desde un primeiro momento, participaron nos acontecementos históricos da 
Revolución Francesa. Por exemplo, na Marcha a Versalles (5 a 6 de outubro de 1789). 
 

S26. Busque información sobre este acontecemento. 
 

 

 

 

� Que feito os motivou? Que consecuencias tivo? 
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Os clubs patrióticos de mulleres 

Os clubs de mulleres foron axiña prohibidos, pero elas fixeron un grande traballo na Revo-
lución. As mulleres reivindicaban os mesmos dereitos civís e políticos que os homes, pero 
a Declaración de Dereitos do Home e a Constitución de 1791 negáronlles estes dereitos. 
As mulleres eran consideradas cidadás pasivas, co que se lles negaban os dereitos a parte 
da poboación. 
 

 

Algunhas reformas sociais da Revolución, como o matrimonio civil, o divorcio, a supresión da 
desigualdade na herdanza beneficiaron a muller, pero non conseguiron a igualdade legal e 
foron totalmente excluías da vida política 

 

S27. Procure información sobre os clubs patrióticos: 

���� Quen os formaba?  

���� Que finalidades tiñan?  

���� Cales foron os máis importan-
tes  

S28. Os clubs de mulleres tiveron unha vida moi breve. Investigue as causas da súa 
prohibición.  
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A participación activa das mulleres. A Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá 

As mulleres implicadas directamente na Revolución Francesa elaboraron documentos teó-
ricos e políticos, o que indica certo nivel de formación e implicación na evolución política. 
A acción das mulleres e os textos por elas elaborados poñen de manifesto a conciencia so-
bre a situación das mulleres e a súa vontade de emancipación. 

Exemplo diso é Olympe de Gouges, 1791 que reclamou un trato igualitario da muller 
con respecto ao home en todos os aspectos da vida, públicos e privados: o dereito de voto, 
de exercer cargos públicos, de falar en público sobre asuntos políticos, de igualdade de 
honras públicas, de dereito á propiedade privada, de participar no exército e na educación 
e, mesmo, de igual poder na familia e na Igrexa. O encarceramento e a execución de Olim-
pia de Gouges durante o período da ditadura xacobina simbolizou o fracaso das reclama-
cións feministas durante a Revolución. Entre os documentos que redactou foi a Declara-
ción dos Dereitos da Muller e da Cidadá que deseguido presentamos. 
 
 

Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá 

Para seren decretados pola Asemblea nacional nas seus ultimas sesións ou na próxima lexislatura. 

Preámbulo 

As nais, fillas, irmás, representantes da nación, piden que se as constitúa en asemblea nacional. Por considerar que a ignoran-
cia, o esquecemento ou o desprezo dos dereitos da muller son as únicas causas dos males públicos e da corrupción de 105 
gobernos, resolven expolo nunha declaración solemne, os dereitos naturais, inalienables e sagrados da muller a fin de que esta 
declaración, constantemente presente para todos os membros do corpo social, lles recorde sen cesar seus dereitos e seus 
deberes, a fin de que os actos do poder das mulleres e os do poder dos homes poidan ser, en todo instante, comparados co 
obxectivo de que sexan máis respectados por toda institución política, a fin de que as reclamacións das cidadás, fundadas a 
partir de agora en principios simples e indiscutibles, se dirixan sempre ao mantemento da constitución, dos bos costumes e da 
felicidade de todos. 

En consecuencia, o sexo superior tanto en beleza coma en coraxe, nos sufrimentos maternos, recoñece e declara, en pre-
senza e baixo 105 auspicios do Ser supremo, os Dereitos seguintes da Muller e da Cidadá. 

Artigo primeiro 

���� A muller nace libre e permanece igual ao home en dereitos. As distincións sociais só poden basearse na utilidade común. 

���� O obxectivo de toda asociación política é a conservación dos dereitos naturais e imprescritibles da Muller e do Home; estes 
dereitos son a liberdade, a propiedade, a seguridade e, sobre todo, a resistencia á opresión. 

���� O principio de toda soberanía reside esencialmente na Nación que non é máis que a reunión da Muller e do Home: ningún 
corpo, ningún individuo, pode exercer autoridade que non emane deles. 

���� A liberdade e a xustiza consisten en devolver todo o que pertence aos outros; así, o exercicio dos dereitos naturais da muller 
só ten por límites a tiranía perpetua que o home lle opón; estes límites deben ser corrixidos polas leis da natureza e da razón. 

���� As leis da natureza e da razón prohiben todas as accións prexudiciais para a Sociedade: todo o que non estea prohibido por 
estas leis, prudentes e divinas, non pode ser impedido e ninguén pode ser obrigado a facer o que elas non ordenan. 

���� A lei debe ser a expresión da vontade xeral; todas as Cidadás e Cidadáns deben participar na súa formación persoalmente 
ou por medio dos seus representantes. Debe ser a mesma para todos; todas as cidadás e todos os cidadáns, por ser iguais 
aos seus ollos, deben ser igualmente admisibles a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as súas capa-
cidades e sen máis distinción que as das súas virtudes e dos seus talentos. 

���� Ningunha muller deber ser eximida de ser acusada, detida e encarcerada nos casos determinados pola Lei. As mulleres obe-
decen como os homes a esta Lei rigorosa. 

���� A Lei só debe establecer penas estrita e evidentemente necesarias e ninguén pode ser castigado máis que en virtude dunha 
Lei establecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada ás mulleres. 

���� Sobre toda muller que fose declarada culpable caerá todo o rigor da Lei. 

���� Ninguén debe ser molestado polas súas opinións mesmo fundamentais; a muller ten o dereito de subir ao cadafalso, debe ter 
tamén igualmente o de subir á Tribuna con tal que as súas manifestacións non alteren a orde pública establecida pola Lei. 

���� A libre comunicación dos pensamentos e das opinións é un dos dereitos máis preciosos da muller, posto que esta liberdade 
asegura a lexitimidade dos pais con relación aos fillos. Toda cidadá pode, pois, dicir libremente, son nai dun fillo que vos per-
tence sen que un prexuízo bárbaro a force a disimular a verdade; coa excepción de responder polo abuso desta liberdade 
nos casos determinados pola Lei. 

���� A garantía dos dereitos da muller e da cidadá implica unha utilidade maior; esta garantía debe ser instituída para vantaxe de 
todos e non para utilidade particular daquelas ás cales é confiada. 

���� Para o mantemento da forza pública e para os gastos de administración, as contribucións da muller e do home son as mes-
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mas; ela participa en todas as prestacións persoais, en todas as tarefas penosas, polo tanto, debe participar na distribución 
dos postos, empregos, cargos, dignidades e outras actividades. 

���� As cidadás e os cidadáns teñen o dereito de comprobar, por si mesmos ou por medio dos seus representantes, a necesidade 
da contribución pública. As cidadás unicamente poden aprobala se se admite unha repartición igual, non só na fortuna senón 
tamén na administración pública, e se determinan a cota, a base tributaria, a recadación e a duración do imposto. 

���� A masa das mulleres, agrupada coa dos homes para a contribución, ten o dereito de pedir contas da súa administración a 
todo axente público. 

���� Toda sociedade na que a garantía dos dereitos non estea asegurada, nin a separación dos poderes determinada, non ten 
constitución; a constitución é nula se a maioría dos individuos que compoñen a Nación non cooperou na súa redacción. 

���� As propiedades pertencen a todos os sexos reunidos ou separados; son, para cada un, un dereito inviolable e sagrado; nin-
guén pode ser privado dela como verdadeiro patrimonio da natureza a non ser que a necesidade pública, legalmente consta-
tada, o esixa de xeito evidente e baixo a condición dunha xusta e previa indemnización. 

Epílogo 

Muller, esperta; o rebato da razón faise oír en todo o universo; recoñece os teus dereitos. O poderoso imperio da natureza xa 
non está rodeado de prexuízos, de fanatismo, de superstición e de mentiras. O facho da verdade disipou todas as nubes da 
necidade e da usurpación. O home escravo multiplicou as súas forzas, necesitou percorrer ás túas para romper as súas cade-
as. Unha vez libre, volveuse inxusto coa súa compañeira. Oh, mulleres! Mulleres, cando deixaredes de estar cegas? Cales son 
as vantaxes que recollestes na revolución? Un desprezo máis marcado, un desdén máis sinalado. Nos séculos de corrupción 
só reinastes sobre a debilidade dos homes. O voso imperio destruíuse; que vos queda? A convicción das inxustizas do home. 
A reclamación do voso patrimonio, fundada sobre os sabios decretos da natureza; que poderiades temer por unha tan fermosa 
causa? A boa palabra do Lexislador das vodas de Caná? Temedes que os nosos Lexisladores Franceses, correctores desta 
moral, longo tempo colgada das ramas da política, pero que xa non está de moda, vos repitan: mulleres que temos en común 
vós e nós? Todo, poderiades responder. Se se obstinasen na súa debilidade, a colocar esta inconsecuencia en contradición 
cos seus principios, opoñede valorosamente a forza da razón ás vas pretensións de superioridade; reunídevos baixo os estan-
dartes da filosofía; despregade toda a enerxía do voso carácter, e pronto veredes estes orgullosos, xa non servís adoradores 
rampantes aos vosos pés, senón orgullosos de compartir convosco os tesouros do Ser Supremo. Calquera que sexan as ba-
rreiras que vos opoñan, está no voso poder franquealas; abóndavos con querelo. Pasemos agora ao horrible cadro do que fos-
tes na sociedade; e posto que neste momento se trata dunha educación nacional, vexamos se os nosos sabios Lexisladores 
pensarán samente na educación das mulleres. 

As mulleres fixeron máis mal que ben. A coacción e o disimulo foron o seu patrimonio. O que a forza lles arrebataría, a astu-
cia devolvéullelo; recorreron a todos os recursos dos seus encantos e o máis irreprochable non se lles resistía. O veleno, as 
armas, todo lles estaba sometido; mandaban tanto no crime coma na virtude. O goberno francés, sobre todo, dependeu duran-
te séculos da administración nocturna das mulleres; o escusado non tiña ningún segredo para a súa indiscreción; embaixada, 
mando, ministerio, presidencia, pontificado, cardealado; en fin todo o que caracteriza a necidade dos homes, profano e sagra-
do, todo foi sometido á cobiza e á ambición deste sexo antigamente desprezable e respectado, e dende a revolución respecta-
ble e desprezado. 

Nesta especie de antítese, cantas observacións podo ofrecer! Só teño un momento para facelas, pero este momento terá a 
atención da posteridade máis remota. Baixo o antigo réxime, todo era vicioso, todo era culpable; pero, non podrecía apercibirse 
a mellora das cousas na substancia mesma dos vicios? Unha muller só debía ocuparse de ser bela ou amable; cando posuía 
estas dúas vantaxes, vía cen fortunas aos seus pés. Se non as aproveitaba, tiña un carácter extravagante, ou unha filosofía 
pouco corrente que a levaba ao rexeitamento das riquezas; entón era unicamente considerada obstinada; a máis indecente 
facíase respectar con ouro; o comercio das mulleres era unha especie de industria recibida na primeira clase, que dende agora 
non terá xa crédito. Se aínda o tivese, a revolución estaría perdida, e baixo novas relacións estariamos sempre corrompidos; 
non obstante, pode a razón disimular que calquera outro camiño cara á fortuna está pechado para a muller que o home compra 
como ao escravo nas costas de África? A diferenza é grande, sabémolo. A escrava manda ao amo: pero se o amo lle dá a li-
berdade sen recompensa e a unha idade na que a escrava perdeu todos os seus encantos, que será desta infortunada? O xo-
guete do desprezo; mesmo as portas da beneficencia lle serán pechadas; é pobre e vella, din, por que non soubo facer fortu-
na? Outros exemplos aínda máis conmovedores ofrécense á razón. Unha moza sen experiencia, seducida por un home a quen 
ela ama, abandonará os seus pais para seguilo; o ingrato deixaraa despois dalgúns anos, e canto máis envellecería con el, 
máis a súa inconstancia será inhumana; se ten fillos, tamén a abandonará. Se é rico, crerase dispensado de compartir a súa 
fortuna coas súas nobres vítimas. Se algún compromiso o liga aos seus deberes, violará a potestade esperándoo todo das leis. 
Se está casado, calquera outro compromiso perde os seus dereitos. Que leis quedan, pois, por facer para extirpar o vicio ata 
nas raíces? A lei da partición das fortunas entre os homes e as mulleres, a lei da administración pública. Doadamente concíbe-
se que aquelas que naceron nunha familia rica gañen bastante coa igualdade das particións. Pero aquela que naceu nunha 
familia pobre, con méritos e con virtudes, cal é a súa sorte? A pobreza e o oprobio. Se non destaca precisamente nin en músi-
ca nin en pintura, non pode ser admitida en ningunha función pública, cando ela tería toda a capacidade para iso. Non quero 
dar máis que unha idea xeral das cousas, afondareinas nunha nova edición de todas as miñas obras políticas que me propoño 
dar o público dentro dalgúns días, con notas. 

Retorno ao meu texto no referente aos costumes. O matrimonio é a tumba da confianza e do amor. A muller casada pode 
dar impunemente fillos bastardos ao seu marido e a fortuna que non lles pertence. A que non o é, non ten máis que un dereito 
feble: as leis antigas e inhumanas impedíanlle o dereito ao nome e os bens do seu pai para os seus fillos, e non se fixeron no-
vas leis sobre esta materia. Se intentar dar ao meu sexo unha consistencia honorable e xusta é considerado neste momento un 
paradoxo pola miña parte, e como intentar o imposible, deixo aos homes que virán a gloria de tratar esta materia; pero na es-
pera podemos preparala por medio da educación nacional, a restauración dos costumes e as convencións conxugais. 
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S29. Realice unha lectura atenta da Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá e 
compárea coa declaración de dereitos do home aprobados pola Asemblea Na-
cional. Enumere as importantes diferenzas que establecen no uso da linguaxe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S30. Por que pensa que se marxinou o acceso das mulleres aos dereitos políticos du-
rante a Revolución Francesa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. Procure información sobre a biografía de Olimpia de Gouges. Pode buscar ta-
mén información e as biografías doutras moitas mulleres que participaron de xei-
to salientable na Revolución, ou comparala con outras mulleres da súa época, 
con obxectivos semellantes pero experiencias diferentes; por exemplo Mary 
Wollstonecraft. 

S32. Comparación da redacción en feminino de Olimpia de Gouges e a Declaración 
dos Dereitos das Mulleres (ONU, 1952). 

S33. Busque información básica sobre Carlota Corday 

 

Carlota Corday 
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A resposta dos homes  

O programa de Olimpia de Gouges e doutras mulleres revolucionarias reivindicaba clara-
mente a liberdade, a igualdade e os dereitos políticos, nomeadamente o dereito de voto, 
para as mulleres. Non obstante, a formulación feminista non era compartida polos homes 
que dirixían e protagonizaban a Revolución, mesmo entre os máis radicais deles. 
 

Discurso de André Amar, deputado da Convención (outubro de 1793) 

���� “As mulleres deben exercer os dereitos políticos e introducirse nos asuntos do goberno? Deben reunirse en asociacións 
políticas? (…) 
– Non, porque deberían sacrificar cuestións máis importantes ás que foron chamadas pola natureza. As funcións priva-

das ás que están destinadas as mulleres por natureza axudan a soster a orde social. E para a orde social cómpre que 
cada sexo se ocupe daquilo que lle está encomendado de seu. 

���� Cal é o carácter propio da muller? 
– Os costumes e a natureza sinaláronlle as súas funcións: educar os fillos para os labores públicos, elevar as súas al-

mas. (…) Despois do coidado e tarefas da casa, a muller estivo destinada a facer amar a virtude entre os seus. E así 
como elas lle serven á patria. (…) Polo xeral, as mulleres son pouco capaces para as ideas elevadas e as meditacións 
serias (…) 

 

Pero tamén entre os ilustrados franceses que elaboraron o programa ideolóxico da Revolu-
ción destaca a figura de Condotcet (1743-1794), quen na súa obra Bosquexo dunha táboa 
histórica dos progresos do Espírito Humano (1743) reclamou o recoñecemento do papel 
social da muller. Condorcet comparaba a condición social das mulleres da súa época coa 
dos escravos. 
 

"O hábito pode chegar a familiarizar os homes coa violación dos seus dereitos naturais, ata o extremo de que non atopará 
ninguén de entre os que os perderon que pense sequera en reclamalo, nin crea ser obxecto dunha inxustiza.(,...) Por 
exemplo, non violaron todos eles o principio da igualdade de dereitos ao privar, con tanta irreflexión a metade do xénero 
humano do de concorrer á formación das leis, é dicir, excluíndo as mulleres do dereito de cidadanía? Pode existir unha 
proba máis evidente do poder que crea o hábito mesmo preto dos homes eruditos, que o de ver invocar o principio da 
igualdade de dereitos (...) e de esquecelo con respecto a doce millóns de mulleres?” 

Condorcet. Essai sur l'admission des femmes au droit de citei", 1790. 
Recóllese en Duhet, P.M. Las mujeres y la Revolución. Barcelona, 1974 Península 

 

S34. Compare os textos e os diferentes puntos de vista sobre os dereitos das mulle-
res. Como xustifica a súa postura cada un? Que di Condorcet sobre iso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S35. Por que pensa que os revolucionarios rexeitaron daquela outorgarlles os dereitos 
ás mulleres? 
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Termos relacionados co tema 

� Antigo Réxime: denominación usada na época da Revolución Francesa para referirse á 
situación política, social e económica anterior, que derrocaran pola vía da revolución. 

� Constitución: (lei de leis) actúa como compiladora da nova doutrina política e como 
puntualización da organización política. Todas as constitucións liberais recollen os 
principios da soberanía nacional e da división de poderes. Ben nas constitucións ou ben 
como documento político individualizado, está a Declaración de Dereitos, que recolle a 
relación de dereitos básicos dos cidadáns. 

� Dereitos humanos: conxunto de valores admitidos por toda a cidadanía, que permite a 
convivencia pacífica e o desenvolvemento xeral. 

� Dereitos inalleables: son aqueles que ninguén nos pode quitar (dereito á vida). 

� Dereitos naturais: base da lexitimidade política. Un poder é lexítimo cando respecta os 
dereitos naturais dos membros da colectividade. Estes dereitos son inherentes á persoa 
e superiores a calquera obriga política. Son os de liberdade, igualdade e propiedade. A 
liberdade garante todos os dereitos (liberdade de opinión, de pensamento, de concien-
cia, de expresión,...). A igualdade supón que todos os cidadáns gozan das mesmas con-
dicións para os dereitos naturais. A propiedade permítelle ao cidadán alcanzar a felici-
dade por medio de iguais oportunidades no terreo económico. 

� Directorio: réxime moderado que mantivo as conquistas esenciais da Revolución. Po-
der executivo en cinco membros. 

� División de poderes: idea propugnada por Montesquieu na súa obra O espírito das leis. 
Para asegurar o respecto aos dereitos dos cidadáns, o liberalismo dividiu as competen-
cias da soberanía entre tres poderes, que debían equilibrarse entre si, evitando o predo-
minio dun sobre os demais: lexislativo, executivo e xudicial. O lexislativo elabora as 
leis (parlamento) e controla as accións do segundo; este (executivo) leva a cabo a ac-
ción de goberno aplicando as leis; o terceiro (xudicial) dilucida de forma independente 
as disputas legais. 

� Estado de dereito: p que se rexe por unha Constitución, que garante as liberdades, os 
dereitos e os deberes da cidadanía. 

� Estado federal: confederación de estados autónoma que depende dun poder central. 

� Terceiro Estado: tamén chamado común, en oposición ao primeiro (clero) e ao segun-
do (nobreza). Encadra a todos os individuos que non pertencen aos estamentos privile-
xiados. Sobre eles recae o peso dos impostos. 

� Xirondinos: representantes da burguesía moderada, defensores da descentralización 
administrativa e da república. Foron moi activos na segunda fase da Revolución (Con-
vención Xirondina). 

� Xacobinos: tiveron a súa maior forza en París, contaron co apoio das clases populares 
urbanas (sans-cullottes). Moi activos na segunda fase da revolución (Convención Xa-
cobina). Encabezaron a época do terror. 

� Liberalismo político: é unha filosofía política que afunde as súas raíces no racionalis-
mo do século XVIII e dá os seus principais froitos no século XIX. Nace como reacción 
contra o Antigo Réxime canto á organización política, económica e social, cuxo derro-
camento pretenden, e buscan a súa substitución por unha sociedade nova, baseada nos 
principios do liberalismo, ideas que buscan o establecemento do seu estado baseado na 
defensa das liberdades individuais, a promulgación dunha constitución, a separación de 
poderes, a aconfesionalidade do seu estado e o ensino laico. 
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� Liberalismo económico: teoría económica impulsada pola burguesía que se basea na 
liberdade de produción, comercio e competencia, e ademais na ausencia de interven-
ción do estado na economía. Réxese polo libre xogo da oferta e da demanda. 

� Monarquía constitucional: monarquía en que o poder de decisión se reparte entre a 
coroa e a representación nacional. 

� Nación: comunidade de individuos con lingua e cultura comúns que reclaman o dereito 
á autodeterminación e a decidir o seu destino político. 

� Orde privilexiada: encadra a nobreza e o alto clero (segundo e primeiro estado). 

� Restauración: período comprendido desde a caída de Napoleón (1815) ata mediados 
do século XIX (1848). Restableceu o absolutismo e o mapa de Europa anterior á Revo-
lución Francesa. 

� Revolución política: cambio brusco e rápido do sistema político e das ideas de gober-
no. 

� Soberanía nacional: a expresión política da lexitimidade da soberanía. Xorde fronte ao 
concepto antigo de soberanía real. Consiste en non estar sometido nin depender de nin-
gún outro poder. O poder emana da nación, é dicir, dos cidadáns con certo poder eco-
nómico (sufraxio censitario). 

� Soberanía popular: o poder emana do pobo, que o exerce por medio do sufraxio uni-
versal. 

� Sociedade estamental: é a propia do Antigo Réxime, en que a posición do individuo se 
definía pola súa situación xurídica e a posesión duns privilexios. Oposto ao concepto de 
clase social, que clasifica os individuos en función da súa posición económica. 

� Sufraxio censitario: só poden votar os individuos que gozan dun nivel determinado de 
renda e só poden ser elixidos os cidadáns máis ricos. Representa a transición entre as 
monarquías absolutas, en que o rei goberna sen o pobo, e os posteriores réximes demo-
cráticos, en que os gobernantes son elixidos por toda a cidadanía (sufraxio universal). 

� Sufraxio universal: dereito ao voto sen discriminacións, coa única limitación da maio-
ría de idade. No século XIX, entendido exclusivamente como sufraxio universal mascu-
lino. Esta sería a loita do sufraxismo feminino, que iría implantando o sufraxio femini-
no moi lentamente xa no século XX. En España, a constitución de 1931 da Segunda 
República recoñece por primeira vez este dereito ás mulleres. 

 
 
 

 Constitución de 1791 Constitución de 1793 Constitución de 1795 

���� Forma de estado – Monarquía constitucional – República – República 

���� Soberanía – Nacional 
– Popular. Sufraxio universal 
masculino 

– Nacional. Sufraxio censitario 

���� Poder executivo – Rei 
– Consello executivo (24 mem-
bros) 

– Directorio (5 membros) 

���� Poder lexislativo – Asemblea única – Asemblea única – Dúas asembleas 

���� Poder xudicial 

– Xuíces (independentes e 
elixidos polo pobo). 

– Tribunal supremo e Alto Tribu-
nal (ministros e altos cargos) 

– Tribunais – Xuíces elixidos polo pobo. 
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2.1.3 Liberalismo e Nacionalismo 

S36. Localice no eixe cronolóxico as principais revolucións políticas e nacionalistas do 
século XIX .  

 

 

1820 1830 1848 

 

S37. Complete o seguinte cadro sobre o congreso de Viena 
 

���� Protagonistas  

 

 

 

���� Principios 
fundamentais 

 

 

���� Pactos 

 

���� Obxectivos  
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S38. Complete o seguinte esquema cos países que pertencían a cada Alianza. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

���� Na Cuádrupla Alianza, 
algún país presentaba al-
gunha característica dife-
rente? 

 

���� O obxectivo da Santa 
Alianza era político ou reli-
xioso? Razoe a resposta 

 

���� Onde interveu a Santa 
Alianza e por que? 

 

S39. En que países houbo revolucións en 1820? 
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S40. Os movementos revolucionarios da década de 1820 pódense agrupar en dous 
grupos, segundo as súas causas. Complete o cadro: 

Revolución de 1829 

España:  
 

���� Liberalismo  

_____: 
 

_____: 
 

���� Nacionalismo 

_____: 
 

S41. Complete o seguinte cadro: 

Revolucións Lugar Causas Resultados 

���� 1820 

   

���� 1830 

   

���� 1848 

   

S42. Analice as similitudes e as diferenzas entre as revolucións de 1830 e a de 1848. 

Similitudes Diferenzas 
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S43. Explique e defina os seguintes conceptos históricos. 

���� Soberanía nacional  

���� Soberanía popular  

���� Liberalismo  

���� Liberalismo doutrinario  

���� Liberalismo progresista  

���� Liberalismo democrático  

���� Nacionalismo  

���� Constitución  

���� División de poderes  

���� Poder lexislativo  

���� Poder executivo  

���� Poder xudicial  

���� Restauración  

���� República  
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���� República parlamentaria  

���� República presidencialista  

���� Monarquía absoluta  

���� Monarquía parlamentaria  

���� Monarquía constitucional  

���� Sufraxio  

���� Sufraxio censitario  

���� Sufraxio universal  

S44. Explique os principios económicos e políticos que defende o liberalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S45. Analice as diferenzas entre monarquía constitucional e monarquía parlamentaria 
democrática. As funcións do rei son as mesmas? 
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S46. A mediados do século XIX, Alemaña e Italia eran dous territorios con elementos 
comúns -lingua, relixión, cultura, etc.- que se atopaban politicamente divididos. O 
pensamento liberal e o nacionalismo inspirou movementos partidarios da unifica-
ción política. No seguinte cadro distinga as características das dúas unificacións. 

Unificación alemá Unificación italiana 

  

S47. Anote os acontecementos fundamentais das unificacións italiana e alemá nas 
seguintes liñas cronolóxicas: 

���� Vitorias de Maxenta e Solferino. 
���� Nacemento do Segundo Reich. 
���� Creación da Confederación Xermánica. 
���� Batalla de Sadowa. 
���� Anexión dos Estados Pontificios ao reino de Italia. 
���� Anexión de Venecia ao reino de Italia. 
���� Batalla de Sedán. 
���� O reino de Piamonte-Sardeña adquire Lombardía. 
���� Unión aduaneira entre Prusia e outros Estados Alemáns 
���� Expedición de conquista do reino das dúas Sicilias por Garibaldi. 

 
 

 

Unificación alemá 

 
 
 

 

Unificación italiana 
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S48. Lea os seguintes textos. 
 

“Todos os que falan un mesmo idioma están unidos entre si por unha morea de vínculos invisibles, porque po-
den comprenderse uns aos outros e comprenderíanse cada vez con maior claridade formando, naturalmente, un 
todo homoxéneo... os homes non forman unha nación porque vivan nunha ou outra banda dunha cadea monta-
ñosa, ou nun río, senón que viven xuntos porque primitivamente e por mor das leis naturais de orde superior, xa 
formaban un pobo” 

Fichte. Discurso á nación alemá (1807) 

 
 

“A nova Italia é a irmandade dos italianos que cren nunha lei de progreso e de deber; estes, convencidos de que 
Italia está chamada a ser unha nación, de que pode facerse coas súas propias forzas..., de que o segredo da 
forza está na constancia e na unidade dos esforzos, (decláranse) intimamente asociados na grande tarefa de 
facer de novo de Italia unha nación unida, independente e soberana de cidadáns libres e iguais” 

Manifesto de Marsella, 1831 (creación do movemento da nova Italia por Mazzini) 

 

� Fichte e Mazzini representan dous xeitos de entender o nacionalismo. Cales 
son para Fichte as causas da existencia dunha nación? Concédelles moita im-
portancia ás condicións xeográficas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que significa para Mazzini a idea de que a nación italiana poida “facerse coas 
súas propias forzas”? 
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� Con que tipo de ideoloxía nacionalista identificaría cada un destes autores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S49. Realice un esquema comparativo entre o Antigo Réxime e o Réxime liberal 
 

Principios fundamentais Antigo Réxime Estado liberal do século XIX 

���� Soberanía e Estado   

���� Poderes do Estado   

���� Constitución   

���� Dereitos das persoas   

���� Parlamento   

���� Economía   

���� Propiedade da terra   

���� Cultura e artes   

S50. Localice nun mapa as potencias mundiais a finais do século XIX. 
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S51. Comente o cadro. Investigue, coa axuda do profesor o uda profesora, os seguin-
tes aspectos: 

 

���� Nome da obra, autor, crono-
loxía e estilo artístico 

 

���� Contexto histórico en que se 
desenvolve  

���� Que representa a escena?  

���� Como é a composición da 
obra? 

 

���� Simbolismos e alegorías: 
Quen representa a liberdade? 
Cal o obreiro e cal o burgués? 
Que simbolizan os persona-
xes do 1º e os do 2º plano? 

 

���� Busque outros símbolos  

���� Que elementos técnicos se 
utilizan para lle da maior ex-
presividade á obra? 
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S52. Comente o cadro. Investigue, coa axuda do profesor o uda profesora, os seguin-
tes aspectos artísticos: 

 

���� Nome da obra, autor, crono-
loxía e estilo artístico 

 

���� Contexto histórico en que se 
desenvolve 

 

���� Que representa a escena?  

���� Como é a composición da 
obra?  

���� Busque simbolismos e alego-
rías 

 

���� Que elementos técnicos se 
utilizan para lle da maior ex-
presividade á obra? 
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S53. Comente o cadro. Investigue, coa axuda do profesor o uda profesora, os seguin-
tes aspectos artísticos: 

 

���� Nome da obra, autor, crono-
loxía e estilo artístico  

���� Contexto histórico en que se 
desenvolve  

���� Que representa a escena?  

���� Como é a composición da 
obra?  

���� Busque simbolismos e alego-
rías  

���� Que elementos técnicos se 
utilizan para lle da maior ex-
presividade á obra? 
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O Liberalismo 

���� Principios 

– Soberanía da nación. 
– Existencia dunha lei suprema ou Constitución. 
– Recoñecemento de dereitos e liberdades individuais. 
– Igualdade xurídica ante a lei. 
– Defensa da propiedade privada. 
– Separación de poderes (executivo,lexislativo e xudicial). 
– Existencia de institucións representativas da vontade dos cidadáns (parlamentos) 
– Sistema político participativo. 
– Limitación do poder político. 
– Sociedade de clases. 
– Desenvolvemento da economía capitalista. 

���� Organización 
política 

– Monarquía constitucional como forma de goberno. 
– Marxinación do réxime das clases populares. 
– Existencia dun sistema político que beneficia as clases sociais altas: as oligarquías que constitúen 

a nova aristocracia que acapara o poder económico, político e social. 

���� Sistema       
económico 

– Capitalismo económico. 
– Liberalismo económico: liberdade de empresa, en teoría non intervención do estado no sistema 

económico, libre iniciativa individual. 
– A lei da oferta e da demanda determinará o nivel de riqueza e desenvolvemento do país. 

���� Sistema       
social 

– Formación dunha sociedade de clases: o diñeiro dinamiza a sociedade e determina a posición 
social das persoas. Fortes diferenzas : polarización social entre ricos e pobres (viven na miseria) e 
escasa clase media urbana. 

 
 
 
 

Principios Antigo Réxime Estado liberal do século XIX 

���� Soberanía e 
Estado 

– A monarquía (o rei) é de orixe divina, polo 
que ten todo o poder, ten a soberanía. Non 
hai diferenza entre o rei e o Estado.  

– O poder está na nación, que decide o go-
berno (soberanía nacional). A nación está 
formada polos cidadáns que teñen dereitos 
políticos. 

���� Poderes do  
Estado 

– O rei exerce todos os poderes, non hai divi-
sión entre eles. O rei exérceos persoalmente 
ou delega nunha serie de persoas que go-
bernan no seu nome. 

– Poderes separados: o executivo exérceo o 
goberno (o rei); o lexislativo, que fai as leis, 
exérceo o parlamento; o xudicial, indepen-
dente dos outros, exérceno os tribunais. 

���� Constitución 
– Non existe unha constitución: a vontade do 

rei é a lei. 
– Existe unha constitución escrita, que é a lei 

suprema do país. 

���� Dereitos das 
persoas 

– Os estamentos privilexiados teñen unha 
serie de dereitos e privilexios dos que o Ter-
ceiro Estado carece. 

– Todas as persoas teñen uns dereitos iguais 
e que están recollidos pola constitución. A 
diferenza márcaa a fortuna. 

���� Parlamento 

– Nos parlamentos (Cortes en España) repre-
sentábanse os tres estamentos cun voto úni-
co por cada un. Función limitada. O rei case 
non os convocaba e tiña a útima decisión. 

– O Parlamento reúnese con periodicidade: 
elabora as leis. Está formado por us repre-
sentantes elixidos pola poboación (pódese 
elixir por sufraxio censitario ou universal). 

���� Economía 
– Non existe liberdade económica: as activida-

des regúlanas rixidamente os gremios, as 
corporacións e o Estado. 

– Liberdade de comercio e produción. O Es-
tado non intervén na economía. O mercado 
réxese pola lei da oferta e a demanda. 

���� Propiedade        
da terra 

– A maioría da terra pertence aos estamentos 
privilexiados e está vinculada. 

– A terra é de propiedade privada  
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Formas de Estado e de goberno 

Os liberais defenden a creación dun estado de dereito pero cada facción ou grupo defende un modelo político diferente. 

���� Monarquía 
constitucional 

– Liberais moderados. 
– Liberais progresistas. 

– Poder executivo: rei (que nomea o goberno) 
– Poder lexislativo: parlamento e rei.  
– Poder xudicial: tribunais 

���� Monarquía 
parlamentaria 

– Liberalismo democrático. 

– Modelo de goberno: monarquía parlamentaria; 
“o rei reina pero non goberna”; simbólico. 

– Poder executivo: goberno elixido do partido 
maioritario no parlamento 

– Poder lexislativo: parlamento  

���� República   
presidencialista 

– Liberais democráticos. 
– Liberais progresistas e radicais 

– Poder executivo: presidente elixido polo pobo. 
Ten a un tempo a xefatura do estado e do go-
berno. 

– Poder lexislativo: parlamento. 

���� República   
parlamentaria 

– Liberalismo democrático 

– Presidente: elección polo parlamento. Fun-
cións de carácter honorífico. 

– Poder executivo: goberno. 
– Poder lexislativo: cortes. 

 
 
 
 

Diferenzas sobre a organización do Estado 

���� Estado         
unitario 

Existe un único poder político, una constitución, unhas leis comúns e un goberno. Todos os órganos 
da administración, as institucións e o poder político dependen dese único poder estatal. 

���� Estado        
federal 

Estado formado por núcleos políticos (estados) con soberanía e constitucións propias, unidos por un 
pacto, pero con autogoberno. Delegan no estado federal funcións e competencias recollidas na 
constitución federal. Segundo o grao de competencias delegadas no estado diferenciamos: 
– Confederación (Suíza). Os estados federados son independentes entre si e delegan no estado 

federal unha serie de poderes moi concretos e limitados 
– Federación (os EEUU, España na I República -1874-). A unión dos estados federais é indisolu-

ble, hai unha maior delegación de competencias no poder federal . 

���� Estado         
centralizado 

As institucións centrais do Estado teñen todas as competencias de carácter lexislativo, administrati-
vo e executivo. As institucións territoriais (concellos, provincias, etc.) aplican as decisións do poder 
central. 

���� Estado        
descentralizado 

– Descentralización administrativa. O poder central ten competencias lexislativas pero as institu-
cións territoriais deciden o xeito de as aplicar. 

– Descentralización política. Existe un único estado cunha constitución común, pero ademais 
existe unha serie de institucións políticas de carácter territorial que teñen capacidade de auto-
goberno, de tomar decisións políticas, de aprobar normas xurídicas e administrativas e de ela-
borar leis propias dentro do marco da constitución. En España o Estado autonómico estable-
ceuse na Constitución de 1931 da Segunda República, e na constitución de 1978. 
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2.2 España e Galicia no século XIX: a construción dun 
réxime liberal 

S54. Como inflúe a Revolución Francesa en España e na súa monarquía? Por que a 
familia real española tiña medo do proceso revolucionario francés? Analice o im-
pacto da Revolución Francesa no territorio español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S55. Que son as abdicacións de Baiona? Que consecuencias directas tiveron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S56. Que son as xuntas revolucionarias e que papel xogaron no proceso revoluciona-
rio? 
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S57. Explique as características básicas da nova Constitución de Cádiz. Que dereitos 
fundamentais recolle? En quen residía a soberanía? Analice a forma de goberno 
que estableceu, a división de poderes e o sufraxio. 

 

Constitución 
Cádiz 1812 

Características básicas 

���� Soberanía 

 

���� Ideoloxía 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 
���� División de   

poderes 

– Xudicial: 

���� Sufraxio 

 

���� Dereitos         
fundamentais 

 

���� Relacións      
Igrexa-Estado 

 

S58. Que acontecementos van provocar o levantamento popular do pobo de Madrid o 
2 de maio de 1808? Cal foi a reacción francesa?  
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S59.  Analice os seguintes cadros de Goya. 

 

���� Nome da obra, autor, crono-
loxía e estilo artístico 

 

���� Contexto histórico en que se 
desenvolve. En que paisaxe 
ten lugar 

 

���� Que representa a escena?  

���� Pensa que Goya foi testemu-
ña dos feitos? 

 

 
 
 

 

���� Nome da obra, autor, crono-
loxía e estilo artístico 
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���� Contexto histórico en que se 
desenvolve. En que paisaxe 
ten lugar 

 

���� Que representa a escena?  

���� Pensa que Goya foi testemu-
ña dos feitos? 

 

���� Como é a composición desta 
obra?  

���� Observe o grupo de france-
ses. Como están representa-
dos? Que cre que pretende 
amosar o autor? 

 

���� En que tres grupos se poden 
dividir os españois? Hai se-
cuencia temporal entre o que 
fan eses grupos? 

 

���� Os rostros dos personaxes 
centrais amosan diversas ac-
titudes o fusilamento irreme-
diable; explíqueas. 

 

���� Que pretendía denunciar 
Goya con esta pintura?  

���� Que personaxe quere desta-
car? Que simboliza? 

 

���� Busque os simbolismos e 
alegorías no cadro. 

 

���� Que elementos técnicos se 
utilizan para dar maior expre-
sividade á obra? 

 

S60. Que particularidades tivo a Guerra de Independencia en Galicia? Que fixeron en 
Galicia os fidalgos e os cregos durante ela? 
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S61. Analice as principais características da guerra da Independencia e as súas con-
secuencias. Que foron as guerrillas? Analice a súa estratexia de loita. Comente 
brevemente as consecuencias demográficas e económicas da guerra. A partir da 
serie de gravados de Goya Os desastres da guerra pode analizar o proceso. 
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2.2.1 Reinado de Fernando VII 

S62. Que ocorreu cando Fernando VII volveu a España en 1814? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S63. Que postulados defende o denominado Manifesto dos Persas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S64. Enumere e explique as fases do reinado de Fernando VII. 

Período do reinado de      
Fernando VII 

Características xerais do período 
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S65. Que argumentos xustificaron a intervención da Santa Alianza en España? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S66. Observe os dous cadros de Goya que se reproducen deseguido e conteste: 

 

���� Nome das obras, cronoloxía e 
estilo artístico  

���� Contexto histórico en que se 
desenvolven 

 

���� Que representan as escenas?  

���� Que pretendía denunciar 
Goya con estas pinturas? 

 

���� En que momento da súa vida 
foron pintadas?  

���� En que lugar se pintaron?  

���� Que elementos técnicos se 
utilizan para dar maior expre-
sividade ás obra? 
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S67. A partir de 1830, os problemas sucesorios de Fernando VII crearon un novo en-
frontamento político. En que consistiu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S68. Que causas motivaron a independencia das colonias americanas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2 Reinado de Isabel II (1833 -1868) 

S69. Analice as principais características do reinado de Isable II. Enumere as etapas 
dese reinado. 

 

Período do reinado de      
Isabel II 

Características xerais do período 
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S70. Explique que foron as guerras Carlistas. Por que se desenvolveron? Que bandos 
enfrontaron? ¿Que ideas defendía cada bando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S71. Busque información e, no seguinte cadro, resuma as característica do Estatuto 
Real de 1834, da constitución de 1837,e da constitución de 1845. 

 

 Soberanía Sufraxio División de poderes 

���� Estatuto Real 
de 1834    

���� Constitución 
de 1837    

���� Constitución 
de 1845 

   

S72. ¿Que ideoloxía política e que constitución definen o reinado de Isabel II? Que 
principios liberais defenden? 
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S73. Faga un esquema das ideoloxías políticas que xurdiron no reinado de Isabel II. 
 

 Ideoloxía moderada Ideoloxía progresista 

���� Soberanía   

���� Sufraxio   

���� Poder local / 
central 

  

���� Dereitos indivi-
duais 

  

���� Exército   

���� Relacións Igrexa 
-Estado 

  

���� Reformismo   

 
 

2.2.3 Sexenio democrático (1868 -1874) 

S74. Explique as causas e as consecuencias da revolución de 1868. 
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S75. Analice no seguinte texto as principais reivindicacións das Xuntas Revoluciona-
rias de 1868. Logo conteste ás cuestións. 

 

Proclama das Xuntas Revolucionarias, 1868 

���� A consagración do sufraxio universal e libre (...) 
���� A liberdade absoluta de Imprenta (...) 
���� A consagración práctica e inmediata de todas as demais liberdades, a de ensino, a de cultos, a de tráfico e 

mais a de industria, etc. 
���� A abolición da pena de morte (...) 
���� A seguridade individual eficazmente garantida, así como a absoluta inviolabilidade do domicilio e da corres-

pondencia. 
���� A abolición da constitución bastarda que nos viña rexendo (...) 
���� Igualdade na repartición das cargas públicas (...) 
���� Cortes constituíntes por sufraxio universal directo, para que decreten unha constitución en harmonía coas 

necesidades da época. 

VIVA A LIBERDADE! ABAIXO A DINASTÍA! VIVA A SOBERANÍA NACIONAL! 

 
 

���� Tipo de sufraxio que reivindi-
can  

���� Modelo de goberno  

���� Que goberno e monarquía 
se pretende substituír? 

 

���� Que constitución pretenden 
substituír? Por que a deno-
minan “bastarda”? 

 

���� Que dereitos e liberdades 
defende?  

S76. Que reformas se impulsaron a partir de 1868? 
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S77. Analice os principios fundamentais da constitución de 1869. 

Soberanía División de poderes Sufraxio 
Dereitos, deberes e 

liberdades 

���� Constitución 
de 1869 

    

S78. Procure información e resuma os principais feitos que tiveron lugar na I Repúbli-
ca. Preste especial atención ao proceso cantonalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S79. Características da constitución republicana de 1873: soberanía, sufraxio, organi-
zación do estado división de poderes.  

Soberanía División de poderes Sufraxio 
Organización do 

Estado 

���� Constitución 
de 1873 

    

� Que modelo de estado defende a I República? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S80. Analice as causas e as consecuencias do fracaso da 1ª República. 
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2.2.4 A Restauración monárquica (1874-1898) 
 
 

“Para facer as listaxes de electores póñense nelas algúns nomes verdadeiramente perdidos entre unha multitude de ima-
xinarios e, sobre todo, de defuntos. A representación destes últimos dáselles sempre a axentes disfrazados de paisano pa-
ra iren votar. O autor destas liñas viu repetidas veces que o seu pai, finado xa hai algúns anos, ía depositar o seu voto na 
urna baixo a figura dun varredor da cidade ou dun sabuxo de policía, vestido con traxe prestado (...) 

Este sistema de eleccións por medio da resurrección de mortos (...) non é, así e todo, o peor dos medios empregados 
para falsear o sufraxio (...) e que o que fan é pura e sinxelamente aumentar o número de votos ata ter asegurada a elec-
ción do candidato adicto.” 

V. Almirall: España tal cual es. 1886 [tradución] 

 
 
 

“O alcalde reuniu os veciños a toque de campá para lles facer ver a necesidade imperiosa que tiñan que votar o candidato 
oficial, porque lles tiña ofrecido unha moratoria no pagamento das contribucións atrasadas, mesmo a condonación da dé-
beda se a súa docilidade os facía acredores deste beneficio. 

Noutra vila déuselles permiso aos veciños “para entrar nun bosque e facer unha corta de árbores”; pero, despois, pre-
sentaron unha denuncia contra eles para poder acusalos se non votaban o candidato ministerial.” 

Alcánzar Saéz, M. Antología del pucherazo. Historia 16. Nº 118 [tradución] 

 
 
 

“Consecuencia de todo isto é o caciquismo, o entronizamento de certos individuos nas localidades, os cales, como instru-
mentos do deputado, son os donos dos resortes administrativos (...).O cacique dá e quita os miserentos postos de traballo 
dos que se benefician os máis pobres do lugar; seus son o carteiro-peón, o secretario do concello, o peón camiñeiro, o ex-
pendedor de efectos estancados. O cacique é quen, ao facer o reparto da contribución, carga a man ao adversario, alixei-
rando o amigo (...) Verdade é que o tirano da aldea, que tan grandes servizos presta ao deputado, someténdolle a locali-
dade, afoga este coas súas esixencias (...)” 

Pérez Galdós, artigo en Política española. 1884. 

 
 

S81. Tras a lectura dos tres textos, analice os medios que utilizaba o sistema político 
da Restauración para falsear as eleccións e crear unha rede caciquil. Por que o 
sistema político da Restauración era liberal pero escasamente democrático? 
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S82. Como funciona o sistema político da Restauración borbónica? Quen é o artífice? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S83. Por que xurdiron os movementos nacionalistas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S84. Explique o funcionamento do caciquismo en Galicia e razoe a súa razón de ser. 
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S85. Quen formulou o programa do rexionalismo galego? Cales eran as súas princi-
pais demandas? Explique en que consistiron o Provincialismo, o Rexurdimento e 
o Rexionalismo Galego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S86. Complete o cadro comparativo das constitucións do século XIX en España. 

Pode consultar a información que se ofrece nesta páxina web: 

� [http:/www.constitucion.es/escuela/primaria/constituciones.html] 

 

Constitución Ideoloxía Soberanía Separacións de poderes 
Dereitos, deberes e 

liberdades 

– Executivo: 

– Lexislativo: 
1812 

 
 
 

 

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 
1837 

  

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 
1845 

  

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 
1869 

  

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 
1876 

  

– Xudicial: 
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S87. Que modelo de monarquía foi a dominante na España liberal? A quen beneficia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S88. Comente as seguintes caricaturas nas que se ironiza sobre as quendas políticas 
dos partidos liberais do sistema da Restauración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


