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A Revolução Francesa



Crise do Antigo Regime

A França às Vésperas da Revolução

Denomina-se Revolução Francesa o movimento político que se desenvolveu entre 1789 e 

1799 na França e provocou grandes transformações políticas e sociais nesse país.

Contou com a participação de vários grupos sociais, desde burgueses até populações 

pobres da cidades, pequenos produtores e comerciantes e camponeses explorados pela 

servidão.

Ao final de um longo processo, a arcaica estrutura do Antigo Regime foi destruída, e os 

privilégios da nobreza por nascimento, extintos.

O lugar dos Nobres, passou a ser ocupado, então, pela Burguesia que adquiriu privilégios 

por meio do Poder econômico.

Por sua repercussão no mundo ocidental, a Revolução Francesa costuma ser considerada por 

muitos historiadores o Marco do Fim da Idade Moderna e do Início da Idade Contemporânea.



Crise do Antigo Regime

Para entender esse Processo Revolucionário, é preciso conhecer algumas características da 

França no final do Século XVIII. Vejamos.

– Grandes Desigualdades Sociais

Em 1789, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental, com aproximadamente 

25 milhões de habitantes.

Como sociedade típica do Antigo Regime, sua população estava dividida em Três 

Ordens ou Estados: o Clero, a Nobreza e o restante da população, incluindo a 

Burguesia.

Cada uma dessas Ordens dividia-se internamente em grupos, muitas vezes rivais 

entre si. 

Vejamos como eram essas divisões, com base nos cálculos do historiador francês 

Albert Soboul.
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– Primeiro Estado

Constituído pelo Clero, era composto por aproximadamente 120 mil pessoas, 

dividia-se em:

Alto Clero

Reunia Bispos, Abades e Cônegos, oriundos de famílias da nobreza. Sua fortuna era 

proveniente de Dízimos – contribuições dos Fiéis – e dos imóveis urbanos e rurais

de Propriedade da Igreja.

Baixo Clero

Compunha-se de Sacerdotes pobres, muitos dos quais simpatizantes dos Ideais 

Revolucionários. Esses Sacerdotes eram geralmente responsáveis pelas Paróquias 

mais carentes.
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– Segundo Estado

Constituído pela Nobreza, era composto por aproximadamente 350 mil pessoas, 

dividia-se em Três grupos principais:

Nobreza Cortesã

Formada por cerca de 4 mil pessoas que viviam no Palácio de Versalhes, em torno do 

Rei, recebendo Pensões do Estado.

Nobreza Provincial

Formada por Nobres, muitas vezes empobrecidos, que viviam nas províncias – interior

– e sobreviviam às custa d taxas cobrada dos camponeses, a titulo de Direitos 

Feudais

Nobreza de Toga

Formada por Burgueses Ricos que compravam Títulos de Nobreza e Cargos 

Políticos e Administrativos.
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– Terceiro Estado

Constituído pela grande maioria da população, reunia mais de 24 milhões de pessoas, em 

diversos grupos sociais, entre os quais podemos distinguir:

Camponeses

Trabalhadores rurais submetidos a diferentes formas de trabalho – livres, semilivres e 

servos presos às obrigações feudais.

Sans-Culottes

Camada social urbana, de aproximadamente 200 mil pessoas, concentrada em Paris e 

composto por aprendizes de ofícios, assalariados e desempregados 

marginalizados.

Pequena Burguesia

Pequenos comerciantes e artesãos.
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Média Burguesia

Profissionais liberais, como médicos, advogados, professores e comerciantes.

Alta Burguesia

Banqueiros, grandes empresários e comerciantes – incluindo os que compravam e 

vendiam mercadorias coloniais.
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– Problemas Econômicos

Desde meados do Século XVIII, a economia francesa apresentava sinais de Crise em 

vários setores:

Setor de Alimentos

A agricultura era a base da economia na França, e cerca de 80% da população 

trabalhava no campo.

No entanto, sua produção não estava atendendo de modo satisfatório à demanda 

de alimentos.

Problemas climáticos, como secas e inundações, agravavam ainda mais a 

situação desde 1784.

Com a baixa produção, o preço dos alimentos subia, às vezes brutalmente.

Como resultado, a maioria da população, nas cidades e no campo, enfrentavam 

uma situação de miséria e fome.
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Setor Têxtil

A indústria têxtil francesa passava por grandes dificuldades devido à concorrência

dos tecidos ingleses, que invadiram o mercado interno da França.

Isso ocorreu a partir de 1786, quando a França e Inglaterra firmaram um Tratado

estabelecendo que os Ingleses exportariam tecidos para a França, enquanto os 

Franceses exportariam vinho para a Inglaterra.

A importação dos tecidos era facilitado pela França, que aplicava baixas taxas

sobre o produto e, em troca, conseguia repor seus estoques de trigo, que eram 

escassos devidos às más colheitas.

Muitos trabalhadores do setor têxtil ficaram desempregados, o que aumentou o 

número de famintos e marginalizados.

Paralelamente, a Burguesia ligada à Manufatura e ao Comércio foi ficando cada vez 

mais descontente.
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Setor das Finanças Públicas

O Governo Francês atravessava grave crise financeira, desde o Reinado de Luís 

XIV.

As despesas do Estado eram muitos superiores às receitas do Tesouro Público.

Essa situação foi agravada pelas Guerras em que o país se envolveu na Europa –

Guerra dos Sete Anos – e na América – Guerra da Independência dos Estados 

Unidos.

o déficit era crônico, e uma maneira de saná-lo seria promover uma reforma 

tributária que eliminasse a isenção de impostos concedida ao Clero e à Nobreza.

Essas Ordens, entretanto, não estavam dispostas a perder seus tradicionais 

privilégios.

Portanto, só restava ao Rei manter o Terceiro Estado com a obrigação de pagar 

todos os impostos e sustentar as despesas dos demais grupos.
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– Necessidades de Mudanças

Inconformados com a manutenção dos privilégios do Clero e da Nobreza em meio à Crise 

Geral da Sociedade Francesa, os diversos setores do Terceiro Estado passaram a 

reivindicar a igualdade de todos perante a Lei.

Setores da Burguesia, mais conscientes de seus interesses econômicos, defendiam 

uma reestruturação do Estado que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo na 

França.

Isso significava, por exemplo, combater o Absolutismo Monárquico, a excessiva 

intervenção na economia, a intolerância filosófica e religiosa e os privilégios 

tradicionais da nobreza e do clero, entre outras medidas.

No plano teórico, o fundamento filosófico para a mudança desejada foi encontrado no 

pensamento de Filósofos do Iluminismo, especialmente os franceses, como Voltaire, 

Rousseau e Montesquieu.

No período Pré-Revolucionário, as discussões dos ideais iluministas tornaram-se públicas, 

passando a ser comentadas nos salões, nos cafés e nas Lojas Maçônicas. Além disso, várias 

associações foram formadas para divulgar os textos iluministas.
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As Etapas de um Longo Processo

O processo de Revolucionário Francês, que durou cerca de 10 anos, foi complexo e contraditório, 

pois havia muitas divisões e conflitos entre os sujeitos históricos que dele participaram.

Para facilitar seu estudo, os historiadores dividem-no em fases.

Neste material utilizamos os seguintes Marcos deste processo:

Revolução Aristocrática;

Assembléia Nacional Constituinte;

Monarquia Constitucional;

República e Convenção Nacional;

Governo Diretório.
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– Revolta Aristocrática

Como acabamos de ver, a França passava por Grave Crise Econômica, já que as 

despesas do Estado eram bem maiores do que a receita.

Para contornar a crise, Luís XVI pretendia promover ampla Reforma Tributária. Se 

não fosse possível cobrar mais impostos do Terceiro Estado teria de cobrar 

impostos da Nobreza e do Clero.

Convocação da Assembléia dos Estados Gerais

Sentindo-se ameaçados em seus privilégios tradicionais, em 1787, a Nobreza e o 

Clero pressionaram o Rei a convocar a Assembléia dos Estados Gerais.

A Assembléia dos Estados Gerais era uma instituição Parlamentar antiga, que não 

se reunia havia 175 anos.

Participavam dela representantes dos Três Estados.
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Seu sistema de votação era feito por Estado, ou seja, cabia um voto para cada 

Ordem. Assim o Clero e a Nobreza, unidos, teriam sempre Dois Votos Contra Um do 

Terceiro Estado, embora a Assembléia não tivesse poder de decisão – Ela podia 

apenas Opinar.

Luís XVI cedeu à pressão e convocou os Estados Gerais, que se reuniram em 

maio de 1789.

As conseqüências da convocação da Assembléia dos Estados Gerais revelaram-se 

devastadoras tanto para o Clero, quanto para a Nobreza como para o Regime 

Absolutista representado pelo Rei.

Isso ocorreu por duas razões básicas:

As forças conservadoras – do Clero e da Nobreza – subestimaram a 

capacidade política do Terceiro Estado;

Tal convocação coincidiu com um momento de Grave Crise Econômica, fome

e desemprego.

A multidão de pobres do campo e das cidades estava desesperada.
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Assim, as eleições para a escolha dos Deputados à Assembléia dos Estados Gerais

transcorreram em meio a grande agitação popular, que favoreceu os objetivos 

políticos do Terceiro Estado.

Esse clima pôde ser percebido claramente por todo o país, nas diversas 

Assembléias Locais que preparavam a reunião dos Estados Gerais.

Nessas Assembléias, os representantes das diferentes Ordens manifestavam suas 

reivindicações por meio dos Cadernos de Queixas – documento em que eram 

registradas as propostas de cada Ordem.

A Burguesia aproveitou a oportunidade para divulgar seu programa de reformas

por meio de intensa propaganda.

E as massas camponesas e urbanas tiveram, pela primeira vez, espaço para 

demonstrar, em termos políticos, todo seu descontentamento.
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– Assembléia Nacional Constituinte

Logo na abertura da Assembléia dos Estados Gerais, reunida no Palácio de Versalhes, 

iniciou-se o conflito entre as Ordens privilegiadas – Nobreza e Clero – e o Terceiro 

Estado.

A Nobreza e o Clero queriam continuar a votar os projetos pelo sistema tradicional, 

isto é, por grupo, valendo um voto para cada Ordem, independentemente nos números 

de representantes.

O Terceiro Estado, que tinha mais Deputados que a Nobreza e o Clero juntos, exigia 

que a votação fosse realizada de Forma Individual.

Só assim teria condições de vencer e fazer valer suas decisões.

Apoiados pelo Rei, os representantes da Nobreza e do Clero recusaram a proposta do 

Terceiro Estado, e o impasse paralisou os trabalhos.
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Revoltados, os representantes do Terceiro Estado proclamaram, em 17 de julho de 1789, 

Assembléia Nacional e afirmaram o Princípio da Soberania Nacional contra a Monarquia 

Absoluta de Direito Divino.

O Rei reagiu ordenando o fechamento da sala onde se reuniam os representantes do 

Terceiro Estado.

Estando a sala fechada, transferiram-se para uma sala de jogos do palácio – que era 

utilizado pela Nobreza.

Nesse local improvisado, proclamaram-se em Assembléia Nacional Constituinte no 

dia 9 de julho.

Esse episódio ficou conhecido como o Juramento do Jogo da Pela.

Pela

Bola usada em antigo jogo que utilizava uma espécie de raquete par golpeá-la; provável 

ancestral do jogo de tênis e esportes afins
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Tomada da Bastilha

Novamente Luís XVI tentou controlar a situação, desta vez organizando Tropas para 

combater os Motins realizados em Paris pelos membros do Terceiro Estado.

Mas a Revolta Popular já tomara conta das ruas, e o Rei não tinha forças para 

detê-la.

Um dos principais lemas repetidos pelo revolucionários era “Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade”.

No dia 14 de julho de 1789, uma multidão de particulares invadiu e tomou a velha 

prisão da Bastilha, símbolo do Poder Absoluto do Rei, onde ficavam presos os 

inimigos políticos da Monarquia Francesa.

Libertaram os presos e apoderaram-se das armas ali estocadas, com a intenção

de usá-las na defesa dos ideais do Terceiro Estado.

De Paris a Revolta Popular espalhou-se por toda a França.
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Sem força para dominar a agitação, o Rei Luís XVI foi obrigado a reconhecer a 

legitimidade da Assembléia Nacional Constituinte.

Fim dos Privilégios Feudais

A Assembléia Nacional Constituinte também se viu forçada a tomar medidas 

imediatas de alcance popular, para acalmar os ânimos dos grupos revolucionários

que agiram por toda a França, massacrando Nobres e tomando seus bens.

Em várias regiões do país foram registrados casos de grupos que condenavam

membros da Nobreza a diversas formas de castigo:

Tortura, enforcamento, esquartejamento, etc.

Esses episódios, que tiveram início no mês de julho, ficaram conhecidos como 

Grande Medo.



O Grande Medo
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Assim, na noite de 4 de agosto de 1789, a Assembléia Nacional Constituinte

decretou o Fim dos Direitos Senhoriais sobre os camponeses e dos Privilégios 

Tributários do Clero e da Nobreza, extinguindo o “Regime Feudal” na França.

No dia 26 do mesmo mês, a Assembléia proclamou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, cujos principais pontos eram:

O respeito pela dignidade das pessoas;

A Liberdade e a Igualdade dos cidadãos perante a Lei;

O direito à Propriedade Individual;

O direito de Resistência à Opressão Pública;

A Liberdade de Pensamento e de Opinião.
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Redução do Poder do Clero

Em 1790, a Assembléia Nacional Constituinte confiscou diversas terras da Igreja e 

subordinou o Clero à autoridade do Estado.

Essa medida foi tomada por meio de um documento chamado Constituição Civil 

do Clero.

O Papa não aceitou as determinações da Assembléia Nacional Constituinte, e, com 

isso, os Sacerdotes Católicos tiveram duas opções:

Sair da França ou lutar contra os Revolucionários.

Muitos acataram as Novas Leis Francesas e permaneceram no país.

Os Religiosos descontentes e vários membros da Nobreza refugiaram-se no 

exterior e decidiram organizar um Exército para reagir à Revolução.
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Monarquia Constitucional

Em setembro de 1871, foi concluída a Primeira Constituição da França, elaborada 

pelos membros da Assembléia Nacional Constituinte.

A Nação Francesa tornara-se uma Monarquia Constitucional, na qual o Rei

perdia seus “Poderes Absolutos” do Antigo Regime.

O nosso sistema de governo passou a ser dominado pela Alta Burguesia, cujos 

interesses foram contemplados em alguns dos principais pontos da Constituição, 

como:

Organização Social

Estabelecimento da Igualdade Jurídica entre todos os indivíduos, extinguindo-se 

os privilégios do Clero e da Nobreza, mas com a manutenção da escravidão

nas colônias.
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Economia

Instauração da Liberdade de Produção e de Comércio, afastando-se a 

interferência do Estado e proibindo-se a Greve dos Trabalhadores.

Religião

Garantia de Liberdade de Crença, separação entre Estado e Igreja e 

nacionalização dos bens do Clero.

Organização Política

Criação de Três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – e estabelecimento 

da representatividade popular por meio do voto.

Os cidadãos estavam divididos em ativos e passivos, sendo que apenas os 

ativos – por possuírem determinada renda – tinham do Direito de Votar.
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Forças Contrarrevolucionárias

O Rei Luís XVI, descontente com a perda de poder, conspirava contra a Revolução, 

fazendo contatos com Nobres Emigrados e com os Monarcas da Áustria e da 

Prússia, que também se sentiam ameaçados com o processo  da Revolução 

Francesa.

O objetivo era organizar um Exército que invadisse a França e restabelecesse a 

Monarquia Absolutista.

Pouco antes da promulgação da nova Constituição, em julho de 1791, Luis XVI

tentou fugir do país para se unir às Forças Contrarrevolucionárias, que se 

organizavam no exterior. 

Durante a fuga, foi reconhecido e preso, sendo conduzido à Capital Francesa e 

mantido sob vigilância.

O Exército Austro-Prussiano invadiu a França contando com o apoio secreto da 

Família Real, que transmitia segredos militares às tropas estrangeiras. 

Para defender o País e a Revolução, seus líderes como Danton e Marat, apelavam a 

todos os cidadãos para que tomassem parte da luta. Em 20 de setembro de 1792, o 

Exército Invasor foi totalmente derrotado pelas tropas francesas na Batalha de 

Valmy.



Retorno de Luís XVI após Desastrada Fuga



Batalha de Valmy



Princípios Defendidos pela Burguesia

Segundo o historiador francês Albert Soboul, a Burguesia procurou garantir, na Constituição de 

1791, sobretudo a Liberdade Econômica:

É à liberdade que a Burguesia mais se atém.

Exige, em primeiro lugar, a  liberdade econômica, embora a Declaração dos Direitos não lhe 

faça nenhuma menção. Isso porque, aos olhos da Burguesia, a liberdade econômica era algo 

implícito e estava presente em vários campos.

A liberdade da propriedade veio com a abolição dos privilégios feudais. A liberdade de cultivo foi 

implantada, embora o Código Rural de 1791 mantivesse o terreno de pastagem livre e o direito 

de percurso.

A liberdade de produção foi generalizada pelo fim dos monopólios e das corporações. 

A liberdade de comércio interno foi acompanhada pela unificação do mercado nacional, pela 

abolição das tarifas internas e dos pedágios. Ao mesmo tempo, a abolição dos privilégios das 

companhias comerciais liberava o comércio externo. 

Enfim, foi implantada a liberdade do trabalho, proibindo-se o direito de associação, de reunião e 

de greve.
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– República e Convenção Nacional

A vitória contra os exércitos estrangeiros deu nova força aos Revolucionários 

Franceses.

Os principais líderes da revolução decidiram, então, Proclamar a República, o que 

ocorreu em 22 de setembro de 1792.

Luís XVI foi mantido preso, acusado de Traição à Pátria.

Com o novo Sistema de Governo, a Assembléia Legislativa, eleita um ano antes, foi 

dissolvida e criou-se a Convenção Nacional.

Sua principal missão seria elaborar uma Nova Constituição para a França, agora, de 

caráter Republicano.

Nesse período, as Forças Políticas mais importante do país eram:
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Girondinos

Representantes da Alta Burguesia – comerciantes, armadores, banqueiros, etc. –

defendiam posições moderadas, temendo que as camadas populares assumissem o 

Controle da Revolução;

Jacobinos

Representantes da Pequena e Média Burguesia – profissionais liberais, lojistas, 

funcionários – e do Proletariado de Paris, defendiam posições mais radicais e de 

interesse popular;

Planície

Representantes de uma Burguesia considerada oportunista, isto é, mudavam de 

posição conforme suas conveniências imediatas, embora, freqüentemente, apoiassem 

os Girondinos.
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Quando Luís XVI foi levado a julgamento, os Girondinos procuraram defendê-lo, enquanto 

os Jacobinos, liderados por Robespierre e Saint-Just, pregavam sua Condenação à 

Morte.

Venceu a corrente Jacobina, e o Rei foi sentenciado à Pena de Morte, por conspirar

contra a liberdade da nação e a segurança geral do Estado, sendo guilhotinado em 

21 de janeiro de 1793.

Guilhotina

Instrumento de decapitação utilizado na Europa desde a Idade Média. 

Foi aperfeiçoado pelo Dr. Guilhotin (1738-1814), que sugeriu sua utilização com os 

condenados à morte durante a Revolução Francesa.



A Guilhotina
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– Ditadura Jacobina

A execução do Rei provocou, internamente, a Revolta dos Girondinos – que defendiam o 

Monarca – e, no exterior, a reorganização das forças estrangeiras Partidárias do 

Absolutismo.

Para enfrentar essa reação, os Jacobinos – que assumiram o Poder, fortalecidos pelo 

apoio popular – criaram uma série de órgãos encarregados da Defesa da Revolução, 

entre eles:

Comitê de Salvação Pública

Responsável pelo Controle do Exército e da Administração do país;

Tribunal Revolucionário

Encarregado de Vigiar, prender, e punir traidores da causa revolucionária.
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O Tribunal foi responsável pela morte de milhares de pessoas consideradas inimigas da 

revolução ou suspeitas de conspirar contra ela.

Alguns historiadores calculam que tenham sido executadas entre 40 e 50 mil pessoas.

Nessa fase, também conhecida como Terror, instalou-se uma Ditadura dos Jacobinos, sob 

liderança de Robespierre.

Para governar, Robespierre procurou equilibrar-se entre as diversas tendências políticas, 

umas mais identificadas com a Alta Burguesia e outras mais próximas das aspirações das 

camadas mais populares.

Estas desejavam, entre outras medidas, o tabelamento dos preços do gêneros de 

primeira necessidade, o aumento dos impostos para os mais ricos e maior proteção 

legal para os pobres, idosos e desocupados.

Robespierre obteve alguns êxitos, principalmente no setor militar, como a contenção do 

ataque de forças estrangeiras, alcançada pelo exército francês.
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Durante seu governo, também entrou em vigor a Nova Constituição da República (1793), 

que assegurava ao povo, entre outras garantias, o sufrágio universal – Voto – e o direito a 

rebelião, de trabalho e de subsistência.

Continha também a Declaração Oficial de que o bem comum – a felicidade de todos –

era a finalidade do governo.

Aliviadas as tensões decorrentes da ameaça estrangeira, os Girondinos e o grupo da 

Planície uniram-se contra o Governo de Robespierre.

Sem o necessário apoio político, Robespierre não teve condições de reagir a seus 

opositores, sendo preso em 27 de julho de 1794.

E foi logo depois Guilhotinado, sem Julgamento.

Chega ao final o Período do Terror.



A Guilhotina



Robespierre e a Guilhotina
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– Governo Diretório

Depois que Robespierre foi tirado do Poder, a Convenção Nacional passou a ser 

controlada pelos representantes dos interesses da Alta Burguesia Girondina.

Com Nova Orientação política, essa convenção decidiu elaborar outra Constituição 

para a França.

Concluída em 1795, a nova Constituição estabeleceu a continuidade do Regime 

Republicano, que seria controlado pelo Diretório, composto de cinco membros

eleitos pelo Poder Legislativo.

O Diretório vigorou de 1795 a 1799, período em que tentou conter o descontentamento 

popular e afirmar o controle político da Alta Burguesia sobre o País.

Paralelamente, o Território Francês voltou a ser ameaçado pelas Forças Absolutistas 

vizinhas. 

A situação agravou-se.
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Foi então que o General Napoleão Bonaparte – que ganhara prestígio por seu desempenho 

na repressão de rebeliões contra o governo – com o apoio da Burguesia e do Exército, 

deflagrou um Golpe de Estado.

– O Golpe de 18 Brumário

No dia 10 de novembro de 1799 – 18 de Brumário, pelo Calendário da Revolução –

Napoleão Bonaparte, aliando-se a influentes Políticos Burgueses, dissolveu o Diretório e 

estabeleceu um Novo Governo, denominado Consulado.

Esse episódio ficou conhecido como Golpe de 18 de Brumário.

Conforme análises de vários historiadores, Napoleão evitou que setores mais identificados 

com os interesses das camadas mais populares – como os Jacobinos – ascendessem ao 

Poder.

Com isso, consolidou as conquistas da Alta Burguesia Francesa, encerrando assim o 

Ciclo Revolucionário.



Calendário da Revolução

O Calendário da Revolução foi Instituído em 1793 pelos Revolucionários Franceses.

O Ano I começou com o Término da Monarquia na França em 22 de setembro de 

1792.

Os meses foram divididos a partir desta data e nomeados de acordo com as 

características das estações do ano no Hemisfério Norte.

Por exemplo:



O Golpe de 18 Brumário
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