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Revolução Francesa 

Antecedentes/causas 
 
 
-Maior população da Europa Ocidental (25 milhões) 

 
- 80% da população rural. 
 

- Absolutismo parasitário -  Luís XVI – Família Bourbon (  Festas, 
banquetes, pensões)   
 
-guerras inúteis – Guerra Dos Sete anos / Independência dos EUA 
  
- tratados desvantajosos – Tratado De Eden-Rayneval (1786)  
 
semelhante ao Tratado de Methuen (panos e vinhos)  
 
-Mercantilismo: taxações, monopólios, proibições, intervenção. 

 



Antecedentes/causas: 
Revolução Francesa 

 

– Sociedade estamental (extrema desigualdade): 

97% 

2% 

1% 
1º ESTADO: CLERO 

2º ESTADO: NOBREZA 

 3º ESTADO: BURGUESIA + 

CAMPONESES + SANS 

CULOTES: obrigações e impostos. 

 Terras, 

cargos 

prestígio, 

privilégios, e 

isenção fiscal 



• Crise econômica: concorrência inglesa, excesso de gastos, 

altos impostos, inundações, secas... 

 

• Difusão de ideais iluministas (Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau) 

 

•1787 – Calonne (Ministro das finanças) – Convoca a 

Assembleia dos Notáveis – Clero + Nobreza 

 

•Revolta dos Notáveis (1787): nobres inconformados com 

proposta de cobrança de impostos, exigem convocação dos 

Estados Gerais. 

 

• Burguesia exige a nomeação de Necker , que reivindicou a 

convocação dos Estados Gerais (175 anos sem convocação)  

 

Revolução Francesa 
Antecedentes/causas: 



Os Estados Gerais (1789): 
 

-Reunião (consultiva) de membros dos 3 Estados. 
 
-Objetivo básico: tributação. 
 
-Divergência de votação :  
- 0 1º e 2º Estado desejavam o voto por estado  
- O 3º Estado desejava o voto por cabeça “deputado” 
 
- O 3º Estado separa-se e proclama-se em Assembleia 
Nacional Constituinte (juramento da péla). 
 
- Criação da Guarda Nacional (milícia burguesa) para resistir 
ao rei. 
  



14/07/1789 -   QUEDA DA BASTILHA  
(início oficial da Revolução Francesa)  



Fases da Revolução 

Assembléia Nacional (1789 – 1792) - Girondinos 
 
-GRANDE MEDO (AGOSTO): camponeses rebelam-se contra 
autoridade dos senhores feudais. 
-Abolição de privilégios feudais. 
 
•DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E DO 
CIDADÃO  
igualdade jurídica, direito à propriedade e resistência à opressão. 

-Desigualdade econômica no lugar da sociedade estamental. 
 

- CONSTITUIÇÃO CIVIL DO CLERO (1790). 
- Igreja subordinada ao Estado. 
-Juramentados X Refratários. 
-Criação do Assignat a nova moeda que deveria restabelecer a 
saúde financeira da França 

 
 

 



-1ª Constituição francesa (1791) 

- monarquia constitucional 

- divisão de poderes 

- voto censitário 

- manutenção da escravidão nas colônias. 

- Proibição de greves e associações de trabalhadores 

 (Le Chepelier). 

 

- Divisões entre os parlamentares: 

 

•GIRONDINOS – alta burguesia, conservadores, sentados 

na direita do parlamento. 

•Pântanos – especuladores enriquecidos, assumia uma 

posição centrista 

•JACOBINOS – pequena e média burguesia, apoiados por 

sans-culotes, favoráveis a mudanças mais radicais, 

sentados na esquerda do parlamento. Apelidados de 

“montanheses”. 

 



• Luís XVI tenta fugir e é preso  

 

• Declaração de Pillnitz (países absolutistas tentando restaurar a 

dignidade real francesa) – Áustria e Prússia 

 

•A Comuna Insurrecional de Paris liderada por Marat, Robespierre e 

Danton assumiu a luta contra os invasores  

 

• Na Batalha de Valmy, de 20 de setembro de 1792, os exércitos 

contrarrevolucionários foram vencidos pelo povo francês. Um 

inflamado sentimento nacionalista tomou conta dos participantes da 

revolução. Tomando as instituições de assalto, um novo governo 

tomou conta do país.  

 

• A república foi instituída com a criação da chamada Convenção 

Nacional. Os jacobinos ganharam grande apoio político e o rei Luís 

XVI, considerado traidor, foi condenado à morte. 

 



A Convenção Nacional (1792 – 1795): 
 

Girondinos  X Jacobinos 
 
-Set/1792 – Jun/1793: Girondinos no poder. 
 

-Jan/1793 – Luís XVI é guilhotinado. 
 
 
 

 



A Convenção Nacional (1792 – 1795): 

 

- 1ª coligação externa contra a França   

FRANÇA 

 x          

(AUS + PRUS + ESP + HOL +  SIRG) 

- Financiados pela Inglaterra que temia a concorrência 
econômica de uma França modernizada 

 

-   Crise econômica. 

 



 
Jun/1793 – Jul/1794: Jacobinos no poder. 
 

-Realizações de Robespierre 
 
-Novo Calendário Revolucionário 
 
 

 
 

 



Jun/1793 – Jul/1794: Jacobinos no poder. 
 

- Criação de Tribunal Revolucionário 

 

- Criação do Comitê de Salvação Pública 

 

-  ensino básico gratuito e obrigatório  

 

- Reforma Agrária 

 

-  abolição da escravidão nas colônias  

 



Jun/1793 – Jul/1794: Jacobinos no poder. 
 

- Lei do máximo (tabelamento de preços) 

 

- Instituição do alistamento obrigatório  - (Revolta de 
camponeses de Vendéia - contra a Revolução). 

 

-  Promulgação da Constituição de 1793 

 

-   Decretação da Lei dos Suspeitos - instalação do 
TERROR (pobres e ricos se fossem oposição ao líder 
ROBESPIERRE, eram  guilhotinados) 

 



O Período do Terror 
• Execução na guilhotina de membros do próprio partido jacobino, 

como Georges-Jacques Danton (1759-1794), confundindo inimigos e 
aliados. 

• Calcula-se que o terror jacobino causou dezenas de milhares de 
vítimas, entre elas o químico Antoine Laurent de Lavoisier (1743-
1794).  

• Em apenas 49 dias, Robespierre mandou executar 1.400 pessoas. 



Reação Termidoriana 

• Golpe do 9 Termidor (Reação Termidoriana): 

Robespierre é guilhotinado e Girondinos retomam o 

poder. 

 

•  Convenção Termidoriana (1794 – 1795):  

 

• Anulação das leis dos jacobinos. 

 

• Perseguições a populares (Terror Branco). 

 



O Diretório (1795 – 1799): 
 

-1795: Nova Constituição – 5 diretores (poder executivo), voto 
censitário. 
 
 
-1795 e 1797 – golpes realistas (frustrados) 
 
 
-1796: Conspiração ou Conjura dos Iguais (Graco Babeuf) – 
rebelião popular fracassada. 
 



Formação da Segunda Coligação: 
 

 FRANÇA 
X 

 (PRUS + ESP + HOL + ITA) – derrotada. 
 
Crise econômica, corrupção, impopularidade. 
 
-Napoleão Bonaparte destaca-se como General na Campanha da 
Itália (contra austríacos) e Egito (contra ingleses) 
 
-Golpe do 18 Brumário (1799): Napoleão Bonaparte toma o 
poder.   
 

Fim da Revolução Francesa. 

 



A ERA NAPOLEÔNICA - (1799-1815) 

 

CONSULADO – 1799-1802 

 

CONSULADO VITALÍCIO – 1802-1804 

 

IMPÉRIO – 1804-1815 



Período Napoleônico 

(1799 – 1815) 

• Consulado (1799 – 1804) 

Saneamento financeiro. 

Fundação do Banco da França. 

Reorganização do ensino. 

Construção de obras públicas 

Concordata com a Igreja. (1801) 

Código Napoleônico. 



• Código Civil ou Código Napoleônico (1804) 

 

Baseado no direito romano, buscou conciliar 

 

 perante a lei os princípios revolucionários: 

 

IGUALDADE  do indivíduo perante a lei, 

 

DIREITO de propriedade e a proibição de  

 

greves e organização de sindicatos. 

 



Napoleão retira a coroa do Papa Pio VII e se auto-coroa 



Império Napoleônico (1804 – 1814) 

•  1805 – França derrotada pela Inglaterra na Batalha de 
Trafalgar 

• 1805 – A França domina o SIRG que passa a ser denominado  
de “Confederação do Reno” 

• 1807 – Napoleão domina a Espanha (seu irmão José 
Bonaparte passa à governar os espanhóis) 

 

 



• Na busca de outras maneiras para derrotar ou debilitar os ingleses, o 
Império Francês decretou o Bloqueio Continental em 1806, em que 
Napoleão determinava que todos os países europeus deveriam 
fechar os portos para o comércio com a Inglaterra, debilitando as 
exportações do país e causando uma crise industrial. 

 



Ambos desejavam: 
Dominar o mundo 



1808 - A transferência da Corte para o Brasil 



Império Napoleônico (1804 – 1814) 

• 1812 – Desastrosa campanha na Rússia contra 
Alexandre I (czar). 

• Tática da terra arrasada e o gal. inverno 

• 1813 – Derrota na Batalha das Nações (Leipzig). 



Império Napoleônico (1804 – 1814) 

• 1814 – Exílio na Ilha de Elba, subindo ao poder 
na França a família Bourbon, com Luis XVIII. 

 

• 1815 – Fuga de Elba, inaugurando na França o 
chamado governo dos Cem Dias. 

 

• Derrota final na Batalha de Waterloo e morte 
na Ilha de Santa Helena (1821). 

 



Congresso de Viena (1814 – 1815) 
• Formado pelos países que derrubaram Napoleão 

Bonaparte. 

• Liderado pelo Príncipe austríaco Metternich   

• Áustria, Inglaterra, França, Rússia, Prússia. 

• Refazer o mapa europeu. 

• Defendia: a Legitimidade e o Equilíbrio. 

 

• Legitimidade  = Todas as fronteiras deveriam retornar 
como anterior à 1789 

 

• Equilíbrio  = Nenhuma nação poderia se destacar mais que 
a outra, para não surgir um novo Napoleão 



Congresso de Viena (1814 – 1815) 

• Reprimir revoluções liberais, portanto conservador. 

 

• Vale destacar que o Congresso de Viena foi interrompido 
momentaneamente devido a fuga de Napoleão de Elba, 
retomado após a derrota em Waterloo. 

 

• 1815 – Neste Congresso o Brasil foi elevado à condição de 
Reino Unido à Portugal e Algarves 

 



Santa Aliança 

• Organização internacional que se comprometiam a se defender 
mutuamente e a combater movimentos liberais revolucionários. 

 
• Participaram os monarcas da Áustria, Prússia e Rússia. 
 
• Os monarcas da Santa Aliança assumiram o direito de intervir 

militarmente em qualquer país, onde despontassem movimentos 
inspirados no liberalismo democrático. 

 
• Os ingleses combateram a Santa Aliança, pois , na Inglaterra já 

predominava o Liberalismo 
 
• Em 1825 a Santa Aliança e o sistema conservador europeu começam 

a enfraquecer. 
 


