
http://historiaonline.com.br 

REVOLUÇÃO FRANCESA (AULA 25 – PARTE 01) 
 

                                             Rodolfo Neves 

 

Definição e causas: 
Definição: início da queda do absolutismo francês. 
Causas estruturais: 
• Crise econômica (altos impostos e custos da monarquia). 
• Privilégios feudais (isenções fiscais da alta nobreza). 
• Crise do campesinato (tributos feudais / estiagens). 
• Revolta aristocrática (Reação Feudal / Revolta dos 

Notáveis). 
Causas conjunturais: 
• Guerra dos Sete Anos (1757-63): derrota para Inglaterra / 

custos do conflito. 
• Revolução Americana (1776-81): endividamento da coroa. 
• Grande Fome (1787-89): estopim da Revolução. 
 
 
A dívida interna: 
1º e 2º Estados: Alto Clero e Alta Nobreza (500.000 hab.) = 
isentos totalmente ou parcialmente). 
 
3º Estado: burguesia/povo (24.500.000 hab.) = sustentavam 
a elite. 
 
O crescimento demográfico da França: 
• Séc. XVII: 19 milhões para 20 milhões de habitantes. 
• Séc. XVIII: 20 milhões para 25 milhões de habitantes. 
 
A dívida externa: 
Empréstimos em bancos ingleses: £ 5 milhões. 
Receita anual de impostos: £ 2,5 milhões 
Resultado: falência da França. 
Tratado de Eden-Rayneval: 
• Obtenção de novos empréstimos. 
• Isenção de impostos sobre produtos ingleses. 
• Falência das fábricas francesas. 
• Aumento do desemprego. 
• Descontentamento da burguesia e do povo. 
Independência dos EUA: dívida de £ 2 milhões. 
 
A crise no campo: 
Exploração do campesinato: 
• Relações feudais. 
• Revolta e descontentamento contra os privilégios feudais. 
 
Grande Fome: 1787-1789. 
• Período de estiagens. 
• Quebra da produção agrícola francesa (principalmente a 

de trigo). 
• Elevação no preço dos gêneros alimentícios (pão). 
• 1 pão = 1 mês de salário. 
 
 
Os Estados Gerais: 1789 
• Demissão do ministro Calonne. 
• Nomeação do ministro Necker (“o bem amado do povo”). 
• Convocação da Assembleia dos Estados Gerais. 
Objetivo: encontrar uma solução legítima para crise. 
 
 
 

 
A votação por cabeça:  
Exigência do 3º Estado: a votação dos Estados Gerais 
deveria ser contada por deputado e não por Estado. 
• 1º Estado: 291 deputados 
• 2º Estado: 270 deputados. 
• 3º Estado: 578 deputados. 
 
O fechamento da Assembleia:  
Junho e julho de 1789:  
• Luís XVI ordenou o fechamento dos Estados Gerais (20/06). 
• 3º Estado: proclama o Juramento do Jeu de Paume. 

- Formação de uma nova Guarda Nacional (popular). 
- Formação de uma Assembleia Constituinte. 

• 11/07: Demissão de Necker. 
• 14/07/1789: Tomada da Bastilha: início simbólico da 

Revolução Francesa. 
 
04 e 05/08/1789: Noite do Grande Medo. 
• Aprovação do fim dos privilégios feudais na Constituinte. 
 
05/10/1789: Luís XVI é conduzido a Paris. 
 
Declaração dos direitos: 
1º documento da Revolução: Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão (26/08/1789). 
• Fim dos privilégios feudais / princípio da “liberdade, 

igualdade e fraternidade”. 
• Base iluminista: princípios iluministas com determinados 

limites.  
 
 
Os Direitos da Mulher: Marie (Olympe) Gouze (1748-93): 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791). 
• Texto apresentado à Assembleia Nacional em 1791. 
• Foi recusado pelos deputados.  
• Olympe Gouze foi executada pelo Terror em 1793. 

 


