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• Surgiu com a formação das monarquias nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra
e França;

• Economia baseada na agricultura e comércio;

• Sociedade estratificada;

• Absolutismo;

• Iluminismo.

Antigo Regime / Os três estados
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CONTEXTO 
HISTÓRICO:
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No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise
econômico-financeira. Suas principais causas foram:

• Guerra dos Sete Anos (1756-63) – Derrota para a Inglaterra;

• Guerra de Independência dos EUA (1776) – Contra a Inglaterra;

• Tratado comercial de 1786 - assinado com a Inglaterra levou à falência de industrias

francesas e aumentou o descontentamento burguês;

• Fenômenos climáticos – prejudicaram as colheitas e aumentaram o preço do trigo e

do pão, causando fome e aumentando a insatisfação popular;

• Os gastos da nobreza – gastos com luxo e festas no Palácio de Versalhes bancadas

pelos impostos pagos pela burguesia.
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“Taxar nossos castelos, obrigar-nos aos
impostos, isentar os camponeses das corveias?
Nunca!”
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Arrogância da Elite...
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Uma edição do “Journal de la Mode et du Goût” (Jornal da Moda e do

Gosto) de 1790 indica às mulheres ricas o uso de “cores listradas em estilo

nação”:

MODA também é HISTÓRIA 
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Um modelo destinado às 
“mulheres patriotas” sugeria o 

uso de tecido azul royal, chapéu 
de feltro negro e roseta tricolor:

“traje patriótico”, em tecido 
preto com a adição de 

um sash (faixa) tricolor:



ETAPAS DA REVOLUÇÃO 
Assembleia dos Estados gerais (1789):

• Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais,
com representantes dos três estados;

• Os membros do 3º Estado juraram não se separar enquanto não redigissem uma
Constituição para a França.

Queda da Bastilha
•14 de julho de 1789;
•Bastilha = símbolo da tirania;
•Onde eram mantidos os presos políticos.

Grande Medo
•14 de julho a 4 de agosto de 1789;
•Uma série de revoltas dos camponeses contra a aristocracia que os submetia à servidão.
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1º FASE: ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE (1789-1892) 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)
• Liberdade, igualdade, direito de resistência à opressão;
• Domínio político da alta burguesia;
• Os direitos das mulheres eram desconsiderados.

Constituição de 1791
• Abolição da servidão;
• Confisco dos bens da Igreja Católica + fim do dízimo;
• Monarquia Constitucional;
• 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário;
• Voto censitário;
• Igualdade civil.
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Olympe de Gouges, criou a Declaração dos

direitos da mulher e cidadã em 1791 em

resposta a ausência de direitos femininos

na Declaração dos Direitos do Homem e do

Cidadão de 1789, no entanto ela foi acusada de

ser contra revolucionária e de não seguir as

obrigações do sexo feminino sendo guilhotinada.

Olympe de Gouges (1748-1793).

E AS MULHERES? 
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MULHERES NA REVOLUÇÃO

• As mulheres participaram da Revolução Francesa principalmente de duas formas: com o objetivo de

transformar a condição econômica que sofria sua família, como também na luta pela conquista de seus

direitos políticos buscando a igualdade com os homens.

• Uma multidão de mulheres marchou em direção ao Palácio de Versalhes, empunhando lanças e

revólveres em 5 de outubro de 1789. A grande massa era formada pelas poissardes (peixeiras dos

mercados centrais), mulheres que estavam acostumadas a carregar caixotes pesados e levavam consigo

enormes facas para descamar peixes.

• A notícia da aproximação da multidão chegou ao Palácio e aterrorizou a Corte. Começaram a temer por

suas vidas!

• Pela manhã (6 de outubro), aquele movimento iniciado pelas mulheres já somava vinte mil pessoas na

porta do Palácio e exigiam que o Rei se mudasse para Paris, para que saísse de seu isolamento.



A “prisão do rei” absolutista Luís XVI foi realizada por mulheres. Elas marcharam de Paris a 

Versalhes, tomaram o palácio e escoltaram o monarca até a capital francesa.

MULHERES NA REVOLUÇÃO
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MULHERES NA REVOLUÇÃO

“Não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como um bravo!”, declarou Marie-Henriette Xaintrailles em 
carta ao imperador Napoleão Bonaparte. Em 1792, quando a França declarou guerra à Áustria, voluntárias 
se alistaram no Exército para lutar ao lado dos homens contra as forças da coalizão austro-prussiana que 

ameaçavam invadir o país. Muitas se apresentaram com identidades falsas e disfarçadas de homem.
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A multidão, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando-o
um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a República.
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MONARQUIA CONSTITUCIONAL (1791 – 1992) 

• Tentativa de fuga e prisão de Luís XVI (1791) . Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi
pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulherias;

• Fuga da nobreza para outros países (Emigrados);
• Exército da Prússia e Áustria invadem a França (1792);
• Descontentamento das Camadas Populares:
• Reivindicação = participação política.



18

@keuricampelo

PRÓXIMA AULA: 

REVOLUÇÃO FRANCESA: 2ª FASE 


