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Composição
Número de 

componentes
Situação socioeconômica

Primeiro 

Estado

CLERO

Alto clero

Baixo clero

280 mil 
pessoas

Possuía muitas terras e 
cobrava dízimo e taxas 

sobre batismo, casamento 
e sepultamento

Segundo 

Estado

NOBREZA

Família Real + nobreza 

cortesã + nobreza 

provincial + nobreza 

de toga

840 mil 
pessoas

Vivia às custas do Estado 
ou da exploração do 

trabalho dos camponeses

Baixa produtividade 
agrícola

Falência de empresas 
e desemprego

Estrutura social e contexto socioeconômico às vésperas da Revolução FrancesaEstrutura social e contexto socioeconômico às vésperas da Revolução FrancesaEstrutura social e contexto socioeconômico às vésperas da Revolução FrancesaEstrutura social e contexto socioeconômico às vésperas da Revolução Francesa

de toga

Terceiro 

Estado

BURGUESIA

TRABALHADORES 

URBANOS

CAMPONESES

26 milhões e 
880 mil 
pessoas

Trabalhava para gerar a 
riqueza e os impostos. Os 
camponeses constituíam 

cerca de 80% da 
população francesa e 
pagavam impostos ao 

Estado (governo) e a seus 
senhores diretos

Baixa oferta de 
alimentos e preços 

altos

Inundações e secas na 
década de 1780

Aumento brusco do 
preço dos alimentos, 
resultando em fome 
para os mais pobres

Redução do poder de 
compra da 
população

Encarecimento dos 
preços das 

mercadorias

Aumento dos 
impostos por parte da 
monarquia absolutista

População urbana 
pobre e camponeses

Burguesia
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Necessidade de recursos para equilibrar as contas e insatisfação da população

Governo de Luís XVI convoca os Estados Gerais

Participação dos três Estados = um voto para cada

Terceiro Estado exige um voto por cabeça

Luís XVI e nobreza recusam

Terceiro Estado se declara Assembleia Nacional

Sequência de Sequência de Sequência de Sequência de 

fatos iniciais da fatos iniciais da fatos iniciais da fatos iniciais da 

Revolução Revolução Revolução Revolução 

FrancesaFrancesaFrancesaFrancesa

Terceiro Estado se declara Assembleia Nacional

Ameaças de repressão → Queda da Bastilha

Revolta dos camponeses

Assembleia Nacional abole a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Confisco de bens da Igreja

Fuga de parte dos nobres e do clero e organização de um exército no exterior para combater os revolucionários
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Monarquia 

Constitucional

Fim dos privilégios do 

clero e da nobreza

Fim do direito real de criar e 

aprovar leis

Criação de novos privilégios: 

voto censitário (exclusão de 

camponeses, artesãos, operários 

Convenção Nacional

Voto universal masculino

Composição da 

Assembleia: girondinos, 

jacobinos, cordeliers e 

planície

Jacobinos no poder

Criação do Comitê de 

Salvação Pública

Medidas populares

Assassinato de Marat 

Aumento da tensão entre 

Diretório

Representantes da alta 

burguesia: grandes 

comerciantes, industriais e 

banqueiros

Nova Constituição: 

manutenção da República, 

voto censitário e governo do 

Diretório
camponeses, artesãos, operários 

e mulheres)

Luís XVI se alia aos reis da 

Áustria e da Prússia e tenta 

fugir

Assembleia declara “a pátria 

em perigo” e o povo se arma 

para defender o país

O rei é capturado e o exército 

francês vence o exército 

estrangeiro

Fim da monarquia e 

proclamação da República

Julgamento e condenação 

de Luís XVI

Execução de Luís XVI

Aumento da tensão entre 

jacobinos e girondinos

Aumento da repressão: 

Período do Terror

Golpe dos girondinos e da 

planície

Prisão e execução de 

Robespierre e de líderes 

jacobinos

Diretório

Resistência por parte dos 

jacobinos e monarquistas

Conspiração dos Iguais, 

liderada por Graco Babeuf

Aumento da repressão e 

execução dos revoltosos

Ascensão de Napoleão 

Bonaparte e Golpe de 18 

Brumário
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Governo de Napoleão

Consulado (1799-1804)

Nova Constituição: mantém a República, mas dá enormes poderes a Napoleão 

Prisão de adversários e censura à imprensa

Autopromoção de Napoleão

Império (1804-1815)

Guerras expansionistas

Anexação de novos territórios

Tensão com a Inglaterra → Derrota da França na Batalha de Trafalgar

Bloqueio Continental (1806): resistência espanhola e transferência da corte portuguesa 

para o Brasil  

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Melhoras para os camponeses, para os trabalhadores 

urbanos e para a burguesia;

Legalização das terras dos camponeses; drenagem de 

pântanos; construção de estradas e pontes;

Criação do Banco da França;

Aceleração do processo de industrialização.

EDUCAÇÃO E DIREITOEDUCAÇÃO E DIREITOEDUCAÇÃO E DIREITOEDUCAÇÃO E DIREITO

Criação de escolas de ensino fundamental; 

formação de professores;

Código Civil (Código Napoleônico); abolição 

definitiva dos privilégios do clero e da nobreza; 

direito à propriedade privada; separação do 

Estado e da Igreja; igualdade jurídica a todos; 

proibição de sindicatos e greves; submissão das 

mulheres aos maridos.

1812: Maior extensão do Império francês
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Reações ao militarismo napoleônico e Congresso de VienaReações ao militarismo napoleônico e Congresso de VienaReações ao militarismo napoleônico e Congresso de VienaReações ao militarismo napoleônico e Congresso de Viena

Críticas internas: milhares 
de mortes; fim do ideal 
de liberdade da 
Revolução Francesa; 
censura; autopromoção

Reação dos povos 
dominados e ineficácia 
do Bloqueio Continental

Ataque à Rússia e derrota 
→ fim da invencibilidade 
do exército napoleônico

União da Inglaterra, 
Áustria, Prússia e Rússia 
contra a França

censura; autopromoção

Congresso de Viena: 
princípio da legitimidade 
e política de equilíbrio 
europeu

Nova coligação militar 
liderada pela Inglaterra, 
Batalha de Waterloo e 
prisão definitiva de 
Napoleão

Fuga de Napoleão da Ilha 
de Elba e Governo dos 
Cem Dias

Vitória sobre Napoleão, 
ocupação de Paris, exílio 
de Napoleão na Ilha de 
Elba e restituição do 
trono francês a Luís XVIII
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