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A) SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA

A Revolução Francesa foi um movimento liderado por uma burguesia
emergente, fornecendo os principais quadros revolucionários e a
ideologia dominante favorecendo a superação dos entraves feudais à
consolidação do capitalismo no país.
“Ainda que não sendo exclusivamente burguesa, foi essencialmente

burguesa. Estava-se na era da burguesia triunfante.” (Aquino et al.1992,
p.131)

“ Foi a maior e a mais significativa revolução burguesa no mundo”.

( History Channel)

B) FATORES:
- péssima administração dos últimos reis bourbons (Luis XVI)
- déficit público crônico
- excessiva carga tributária sobre o Terceiro Estado
- miséria das massas populares urbanas
- permanência de relações sociais de produção feudais
- o avanço do Iluminismo ou Ilustração, semente ideológica dos processos 

revolucionários burgueses.
- sociedade estamental





C) FASES DA REVOLUÇÃO:

C.1-ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE  (1789-1791)

 Impasse na Reunião dos Estados Gerais(maio/1789) onde o Rei propôs
aumento dos impostos e votação por estamento, levando o 3º Estado a
reunir-se em assembleia constituinte(junho/1789).

 Principais fatos
- Tomada da Bastilha(14/07/1789)e o Grande Medo.
- declaração dos Direitos do Homem e Cidadão
- constituição civil do clero
- abolição dos privilégios feudais
- voto censitário: cidadão passivo e
cidadão ativo



C.2- A MONARQUIA CONSTITUCIONAL(1791-1792)

- Aprovação da 1ª Constituição Francesa

- Predomínio da Burguesia Girondina

- Nobres emigrados estimulam a reação da Europa Absolutista.

- Declaração de Guerra contra Áustria( “pátria em perigo”)

Obs.: o Rei e sua família foram presos pelo exército francês
revolucionário.

-750 deputados organizaram uma nova Assembleia Nacional, divididos
em 03 agrupamentos políticos:

 Girondinos – representantes da alta burguesia industrial e
financeira. Estavam à direita.

 Jacobinos ( montanha ) – pequena burguesia que tinha o apoio
dos sans-culottes. Estavam à esquerda

 Planície ( pântano ) – aliados aos interesses da burguesia
financeira. Ocupavam o centro da Assembleia.



C.3- A CONVENÇÃO NACIONAL(1792-1795)

 Os Girondinos(1792-1793) com sua política de moderação e 
exclusão das massas acabaram depostos pelos sans culottes
armados. 

 Execução do Rei Luís XVI(1793)

 Jacobinos( 1793-1794) radicalização do processo 
revolucionário(“terror”).Principais fatos:

- Pressões dos Sans-culottes

- Ditadura de Robespierre

- Abolição da escravidão nas colônias

- Lei do Máximo

- Reforma Agrária

- Proclamação da I República

- Comitês ( salvação pública) (segurança geral)

obs.: mais tarde, a reação termidoriana (julho de 1794) 

derrubou os jacobinos e guilhotinaram Robespierre.



C.4- A FASE DO DIRETÓRIO(1794-
1799)

- Retorno da Alta Burguesia 
(Girondinos) tentando estabilizar 
a Revolução em meio a tentativas 
de golpe dos Jacobinos e 
Monarquistas

- Vitórias externas frente aos 
inimigos reforçam a imagem do 
exército e do General Napoleão 
Bonaparte.

- “Golpe do 18 
Brumário”(10/11/1799) –
Napoleão Bonaparte assume o 
poder em 1799.


