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• O ano de 1789, marca o fim da Idade Moderna e o 

inicio da Idade Contemporânea. 



• A Revolução Francesa sofreu influência da Guerra de 

Independência dos Estados Unidos (1775). pois esta foi 

responsável pelo agravamento da crise financeira da 

França, onde o comércio viu-se em dificuldade e os 

trabalhadores desempregados começaram a organizar 

motins em conseqüência da fome.  



 

A condição política da 

França era o absolutismo, 

onde o rei possuía poder 

absoluto. Essa monarquia 

absoluta empobreceu a 

França, com despesas de 

guerras e o luxo da 

suntuosa corte dos reis 

Luís XIV, Luís XV e Luís 

XVI.  

 
Luis XVI 



 

Palácio de Versalhes 

 • Abrigava a corte francesa, que vivia num ambiente de 

alto luxo. 





Sociedade Francesa 

• A camada mais alta da 

sociedade, era o Primeiro 

Estado: clero ou seja, 

pelos membros da igreja 

católica ( Arcebispos, 

Bispos, Cardeais). Esses 

eram isentos de pagar 

impostos desde a Idade 

Média. 

Cardeal Richelieu 



Segundo Estado 

•Era constituído pela 

Nobreza, formada 

pelo rei, sua família, 

condes, duques, 

marqueses e outros 

nobres que viviam de 

banquetes e muito 

luxo na corte.  E que 

também era protegida 

pela tradição, não 

pagava impostos. 



Terceiro Estado 
• Representava 97% da 

população composta 

por artesão, operários, 

camponeses, e 

burgueses. Não tinham 

privilégios de 

nascimento e arcavam 

com todas as 

responsabilidades 

fiscais da sociedade 

francesa.  



• Havia a falta de democracia, pois os trabalhadores não 
podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma de 
governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha 
(prisão política da monarquia) ou condenados à 

guilhotina. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Badische_Guillotine.JPG


 

• A vida dos trabalhadores 

e camponeses era de 

extrema miséria, 

portanto, desejavam 

melhorias na qualidade 

de vida e de trabalho. A 

burguesia, mesmo tendo 

uma condição social 

melhor, desejava uma 

participação política 

maior e mais liberdade 

econômica em seu 

trabalho. 

 



Política 

• O absolutismo 

francês funcionava 

de forma clássica, 

baseado no direito 

divino dos reis. 

Qualquer tipo de 

critica ou oposição 

ao governo era 

violentamente 

reprimida. 
Bastilha: maior símbolo do 

autoritarismo real 



              As idéias Iluministas 

A revolução Francesa se 
apoiou nas idéias 
iluministas. Mas poucos 
liam obras originais de 
Voltaire, Diderot, 
Montesquieu e Rosseau. A 
maioria da população 
absorveu os ideais da 
filosofia das luzes 
conversando com amigos 
bem informados ou então 
pequenos livros. Esses 
livrinhos eram escritos em 
linguagem fácil e atraente 
para as pessoas de pouco 
estudo. 



• As mulheres francesas participaram 
ativamente da Revolução. 



Reunindo-se para ler jornais e obras 

filosóficas, conquistaram o direito de receber 

herança e de se divorciar. 



 

Privilegiados e não-privilegiados 

  Os primeiros dispunham de todas as 

vantagens econômicas — nem 

sequer pagavam impostos — e 

tinham os principais cargos do 

Estado à sua disposição. O 

privilégio era concedido pela 

função, no caso do clero (Primeiro 

Estado), ou pela origem, no caso da 

nobreza (Segundo Estado). Os não-

privilegiados, imensa maioria dos 

franceses, constituíam o chamado 

Terceiro Estado, que reunia desde a 

burguesia (alta, média e baixa) até 

os pobres trabalhadores urbanos e 

rurais (artesãos, sans-culottes, 

operários, camponeses e servos). 



Panfleto famoso 
 Um membro da igreja 

favorável ao Terceiro 

Estado, o abade Sieyès, 

escreveu um panfleto muito 

comentado na época. Nele, 

se perguntava:  

•“O que é o Terceiro 

Estado? Tudo.  

•O que foi até o presente na 

ordem política? Nada.  

•O que solicita? Ser alguma 

coisa. 



 A Crise agrava-se na França 

 Nos dois anos que 

antecederam o inicio da 

Revolução ocorreram 

enchentes, secas e nevadas 

impedindo as colheitas e 

mataram o gado. A produção 

diminuiu bastante e a fome 

sacrificou as famílias 

camponesas. A queda na 

produção provocou o aumento 

dos preços dos alimentos. Nas 

cidades, a comida era escassa 

e caríssima. A situação dos 

sans-cullotes ficou dramática. 



Sans-culottes 

Culotte era uma peça 

de roupa usada na 

França pelos nobres e 

burgueses ricos. O 

termo era designado 

as pessoas pobres, 

que não tinham 

dinheiro para 

comprar essa peça do 

vestuário. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Sansculottes.jpg


Dívidas  > Impostos 

O rei convoca os seus conselheiros para 
resolverem o problema. Foram vários os ministros 
das finanças francesas, tais como, Turgot e 
Calonne, que pretenderam forçar a nobreza e o 
clero a pagar impostos, mas o rei demitiu-os, 
porque também sofria pressão do Primeiro e do 
Segundo Estados. 

 



Necker era a solução 

• Necker foi admitido 
como ministro das 
finanças e propôs, para 
resolver os problemas 
econômicos do Estado 
Francês, a convocação 
dos Estados Gerais 
(que consistia numa 
Assembléia Nacional, 
representando os três 
Estados), que não se 
reuniam desde 1614. 

 



Estados Gerais 

•Até 1614, cada Estado tinha 

trezentos deputados, e as 

decisões eram tomadas com 

base em um voto por Estado. 

Por isso, nas votações, as 

opiniões dos deputados do 

Terceiro Estado eram 

vencidas pelas dos 

deputados do Primeiro e do 

Segundo Estados que, 

unidos, tinham o dobro dos 

votos. 

 



•A burguesia fez duas 

grandes exigências na 

reunião dos Estados: 

• Primeiro, que o terceiro 

Estado tivesse um número 

de deputados igual ao dos 

dois outros Estados;  

• Segundo, que o voto, na 

Assembléia, fosse 

individual.  

 A primeira 

exigência foi atendida, 

mas a segunda foi 

obstaculizada pelos outros 

dois Estados. 

 



Sala da Péla 

•O Terceiro Estado, 

com apoio de 

membros do baixo 

clero e da nobreza 

de toga (nobreza que 

comprou o seu 

título), declarou-se 

Assembléia Nacional 

Constituinte. O rei 

reagiu, mandando 

fechar o Congresso 

Nacional e prender 

os deputados. 

 

Deputados juraram só sair da sala 

depois de redigir uma Constituição 

para a França 



Explosão Revolucionária 

• A população acompanhava 
com muita expectativa os 
acontecimentos. Preocupado 
com seu futuro político, o rei 
mobilizou tropas militares 
para reprimir as 
manifestações burguesas e 
populares. Quando ocorreu 
um boato de que o rei iria 
mandar prender os 
representantes do Terceiro 
Estado. A Revolução 

começou. 



Explosão Revolucionária 



O símbolo do poder real cai 

•A Tomada da Bastilha 

foi um marco da 

explosão popular. 

Depois dela, a agitação 

revolucionária espalhou-

se por toda a França. O 

medo da revolução 

camponesa espalhar-se 

e atingir também as 

propriedades burguesas 

levou à extinção dos 

direitos feudais, em 

agosto de 1789. 

 
Bastilha já caíra, faltava assalta a 

propriedade 



Monarquia Constitucional 

•No dia 26 de agosto de 1789, a 
Assembléia Nacional proclamou 
a célebre Declaração dos 
Direitos do Homem e do 
Cidadão. Os principais pontos 
defendidos por esse documento 
eram:  

• Dignidade da pessoa humana;  

• Liberdade e a igualdade 
perante a lei;  

• Direito à propriedade privada;  

• Resistência à opressão 
política; 

• Liberdade de pensamento. 

 



Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

• Os artigos da constituição 
afirmam as garantias das 
liberdades individuais e os 
direitos do homem. Declarou-se 
que a propriedade era um direito 
natural, assim como a liberdade, 
a segurança e a resistência a 
opressão. A liberdade de 
expressão, a tolerância religiosa 
e a liberdade de imprensa foram 
declaradas invioláveis. Ninguém 
podia ser punido de qualquer 
forma senão em virtude de 
processo judiciário, dentre outras 
coisas. 



Invasão da França 

•O rei Luís XVI não 

aceitou a perda de 

poder e conspirou 

contra a revolução. 

Fez contato com os 

reis da Áustria e da 

Prússia com o objetivo 

de formar um exército 

e invadir a França 

para restabelecer o 

absolutismo. 

 



Conspiração real 
• Em julho de 1792, o rei tentou 

fugir da França e foi preso sob a 

acusação de traição, fornecia 

segredos militares às tropas 

invasoras. O país foi defendido 

pelo exército composto pelos 

sans-culottes (pequenos 

negociantes, artesãos e operários) 

sob a liderança de Danton e Marat. 

Em 20 de setembro, o exército 

estrangeiro foi expulso da França. 

 



República é Proclamada 

O regime político 

instaurado pela 

Revolução Francesa era 

baseado na divisão de 

poderes:  

• Executivo:encarregado 

de fazer cumprir as leis;  

• Legislativo: que deveria 

elaborá-las;  

• Judiciário: que zelava  

pelo seu estrito 

cumprimento.  



Danton foi um dos 

jacobinos mais 

destacados. Ao longo da 

Revolução foi evoluindo 

para posições mais 

moderadas do que 

Robespierre, pedindo o 

fim do Período do Terror. 

Foi executado em 1794.  

Lideres da Revolução 



Marat foi outro dos 

deputados jacobinos 

mais importantes e 

populares. 

Assassinado em 1793 

pela monarquista 

Charlotte Corday, sua 

morte gerou uma onda 

de violência anti-

monárquica.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Jean-paul_marat_1.jpg


Robespierre foi o 

mais radical dos 

deputados jacobinos. Foi 

quem incentivou a 

execução dos elementos 

contrários à Revolução. 

Acabou caindo vítima 

dos seus adversários e, 

em 1794, foi executado 

junto com 21 de seus 

seguidores. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Robespierre.jpg

