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AULA PASSADA:
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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SOCIEDADE
PRIMEIRO ESTADO: CLERO

SEGUNDO ESTADO:
NOBREZA

TERCEIRO ESTADO:
POVO

ALTO – Bispos, abades (origem nobre)
BAIXO – Padres (origem popular)

DE SANGUE - (herdeiros da nobreza feudal)
DE TOGA – (burgueses que compravam ou ganhavam títulos
da nobreza)

BURGUESIA – Alta, Média e Pequena
POBRES – camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados.
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GIRONDINOS

JACOBINOS

•POLÍTICOS DE DIREITA
• GRUPO MODERADO.
• ALTA BURGUESIA, RICOS.
• DEFESA: MONAR.
CONSTITUCIONAL.
• CONTRA A EXECUÇÃO DO REI.
• VOTO CENSITÁRIO (RENDA).
• CONTRÁRIA
ÀS
MUDANÇAS
PROFUNDAS E TEMEROSA EM
PERDER SEUS BENS E SUAS
PROPRIEDADES...

•POLÍTICOS DE ESQUERDA
• GRUPO MAIS RADICAL.
• BAIXA BURGUESIA E SANS CULOTES
(TRABALHADORES).
• DEFESA: REPÚBLICA POPULAR E
DEMOCRÁTICA.
• EXECUTAR O REI SEM JULGAMENTO.
• VOTO UNIVERSAL.
• DEFENSORA DE MUDANÇAS SOCIAIS
PROFUNDAS E DE TRANSFORMAÇÕES
RESULTANTES DA REVOLUÇÃO.
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2ª FASE: A CONVENÇÃO (1792-1794)
Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal
Masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos:

• GIRONDINOS - sentavam-se à direita na Assembleia e
representavam a alta burguesia;
• JACOBINOS -

sentavam-se à esquerda e defendíamos

interesses da pequena burguesia e dos Sans-culotes;

• PLANÍCIE OU PÂNTANO – sem posição política definida.
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O nome sans-culottes refere-se às suas roupas e,
através disso, ao seu status de classe baixa.
Os
culottes
eram
as
elegantes calças de couro da nobreza e burguesia
do século XVIII, e a classe trabalhadora sansculottes usavam pantalonas ou calças.
Os sans-culottes , a maioria deles trabalhadores
urbanos, serviram como a força popular por trás da
revolução. Embora mal vestidos e mal equipados,
eles compunham a maior parte do exército
revolucionário durante os primeiros anos
das Guerras Revolucionárias Francesas.
Sans-culotte idealizado por Louis-Léopold Boilly (1761-1845).
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SANS-CULOTES
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2ª FASE: A CONVENÇÃO (1792-94)
• Fase popular e mais radical da Revolução Francesa;
• República (1792):
Forneceu o modelo para todos os movimentos revolucionários
posteriores.
* Líder = Robespierre.
* Luis XVI = julgado e executado (guilhotinado) em 1793;
* Criação do calendário revolucionário;
* Abolição da escravidão nas colônias francesas;
Obs.: A execução do rei levou as nações absolutistas (Áustria, Prússia,
Espanha, reinos italianos, Países Baixos) e a Inglaterra a formar a
Primeira Coligação , contra a França.
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LUÍS XVI & MARIA
ANTONIETA na guilhotina
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Constituição de 1793:
• Lei do Máximo (tabelamento dos preços de alimentos e salários);
• ↑ Impostos p/ ricos;

• Fim da prisão por dívidas;
• Reforma agrária (confisco das propriedades dos emigrados);
• Educação gratuita e obrigatória;
• Sufrágio (voto) universal;
• Confisco e venda de bens da igreja.
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FASE DO TERROR:
•Perseguição aos “inimigos da Revolução”;
•Comitê de Salvação Pública = poder executivo;
•Tribunal Revolucionário;
•↑ presos e guilhotinados;

•↑ oposição a Robespierre;
• Os Jacobinos perderam popularidade devido a quantidade de execuções, o que levou
à volta dos girondinos ao poder no Golpe do 9 termidor. Golpe de 9 Termidor (1794) =
alta e média burguesias retomam o controle da Revolução.
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FASE DO “TERROR” – QUEM FOI
ROBESPIERRE?
• "O Incorruptível“;
• Foi um advogado e político francês, e uma das personalidades
mais importantes da Revolução Francesa;
• Defendia que "a mesma autoridade divina que ordena aos reis
serem justos, proíbe aos povos serem escravos".
• Os seus inimigos chamavam-lhe o
“Tirano” e “Ditador
sanguinário” durante o Terror;
• Articuladores da Revolução Francesa e líder do Clube dos
Jacobinos;
• No dia 27 de julho, Robespierre é feito prisioneiro em um golpe
organizado pelos seus adversários da Convenção (a planície, ou
como os jacobinos chamavam-lhes, pântano).
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REAÇÃO TERMIDORIANA (1794-95)
• Reação termidoriana é um termo utilizado para designar a
queda do governo jacobino, liderado por Maximilien

Robespierre, e a ascensão de um governo conservador
alinhado aos girondinos, liderado pelo partido apelidado de
Pântano ou Planície.
• Estabelecia que o Poder Executivo seria exercido pelo
Diretório, além do retorno do voto censitário.
Maximilien Marie Isidore de Robespierre
foi um advogado e político nascido na
franca do século XVIII.
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PRÓXIMA AULA:
REVOLUÇÃO FRANCESA: 3ª FASE
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