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Capítulo 2 - A Revolução Francesa 

 Desigualdade Social e Crise Financeira 

 

 Até o governo de Luís XVI (1774-1792), a sociedade francesa dividia-se em três Estados: clero (Primeiro Estado), 
nobreza (Segundo Estado) e um grupo bastante heterogêneo, composto pela alta burguesia, pequena burguesia 
trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, que formavam o Terceiro Estado. Os dois primeiros gozavam de 
privilégios, como a isenção de impostos e o direito de cobrar taxas feudais – tributos existentes desde a Idade Mé-
dia e cobrados da população rural pelos proprietários de terra e pela Igreja. O rei vivia cercado por uma nobreza 
cortesã, que recebia pensão do Estado. 

 A grande maioria do Terceiro Estado vivia na área rural. Eram pequenos proprietários ou camponeses livres e 
servos. A população urbana, formada por trabalhadores pobres, artesãos, lojistas e uma multidão de desemprega-
dos, vivia em grande dificuldade. Era apelidada de “sans-culottes”. 

 A burguesia, também incluída no Terceiro Estado, compunha-se da alta burguesia e pequena burguesia. Apesar de 
ser um grupo pequeno (cerca de 2% da população), era o grupo sobre o qual recaía a maior parte dos impostos, 
que sustentavam o rei e a nobreza. 

 A monarquia absolutista francesa gastava muito para manter a corte e seu luxo. O Estado possuía uma grande dí-
vida, que aumentara ainda mais com a participação na luta pela independência dos Estados Unidos. Luís XVI for-
neceu auxílio militar e financeiro aos americanos na guerra de independência. 

 Uma grande seca destruiu boa parte da produção agrícola; as más colheitas causaram falta de alimentos, e a eleva-
ção dos preços tornou a crise insuportável para grande parte da população. Em todo o país, ocorriam assaltos e 
saque. A baixa arrecadação de impostos sobre os 1º e 2º estados e a abertura da França para a entrada de produ-
tos manufaturados ingleses tornou a crise econômica francesa mais intensa. 

 Luís XVI convocou representantes dos três estados para encontrarem soluções para a crise financeira. Em maio de 
1789, reuniu-se a Assembleia dos Estados Gerais e o Parlamento francês, que agrupava representantes dos três 
Estados que compunham a sociedade francesa: o clero, a nobreza e a burguesia. Os deputados do Terceiro Estado 
discordaram do sistema de votação. Os representantes do Primeiro e do Segundo Estado queriam que se manti-
vesse a regra de um voto por Estado. Os deputados do Terceiro Estado queriam que fosse um voto por represen-
tante. O rei e os deputados da nobreza e do clero recusaram-se a aceitar as propostas sugeridas pelo Terceiro Es-
tado. Diante disso, os representantes do Terceiro Estado reuniram-se à parte e se proclamaram em Assembleia 
Nacional Constituinte e juraram não se separar enquanto não tivessem aprovado uma Constituição. 
 

 A Queda do Absolutismo 
 Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu e aprovou o fim da servidão e dos privilégios 

feudais. Aprovou, ainda, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assegurando ao cidadão o direito de 
se rebelar contra os abusos do governo, o direito à liberdade, à igualdade perante a lei e à defesa da propriedade. 

 No decorrer dos trabalhos, a Assembleia aprovou, também, a Constituição Civil do Clero, que determinava o con-
fisco dos bens do clero francês e transformava seus membros em funcionários do Estado, sujeitos a penalidades 
em casos de rebeldia. 

 Finalmente, a Assembleia aprovou a Constituição de 1791, que estabelecia a monarquia constitucional com o rei 
sujeito às leis, a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário, o fim da isenção de impostos para o 
clero e a nobreza e o voto censitário. 

 Essas mudanças políticas foram importantes pois acabaram com o absolutismo, mas não alteraram a condição de 
vida da população pobre, que nem teve o direito de votar. Os deputados da Assembleia Constituinte, transformada 
depois em Legislativa, eram, na maioria, burgueses. 

 Luís XVI aceitou mal a redução de seus poderes e rejeitou a Constituição Civil do Clero. Tentou fugir, mas foi cap-
turado e levado de volta para Paris. Conta-se que Luís XVI e sua família fugiram disfarçados de criados. Próximo 
da fronteira, na cidade de Varennes, foram reconhecidos e levados de volta à capital, acompanhados por uma mul-
tidão hostil. Desde então, o rei tornou-se um prisioneiro da Assembleia, acusado de conspirar contra a nação e de 
manter contato com os inimigos. Soberanos europeus aliados de Luís XVI ameaçaram invadir a França para resta-
belecer o poder absolutista. Em abril de 1792, a Assembleia respondeu, declarando guerra à Áustria e à Prússia. 

 Vitoriosa nessa guerra, a Assembleia comemorou abolindo a monarquia, proclamando a República e convocando 
uma convenção nacional para redigir uma nova Constituição. Começava uma nova fase da revolução. 
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 O Governo da Convenção 

 O governo da república proclamada em setembro de 1792 foi exercido pela Convenção, uma assembleia formada 
por 749 deputados. Seus membros dividiam-se em três grupos: Girondinos, representantes da alta burguesia que 
defendiam uma Monarquia Constitucional e uma moderação revolucionária; Jacobinos, representantes da peque-
na burguesia e sans-culottes, defensores da República e de uma posição mais radical. Por fim, a Planície ou pânta-
no, membros da alta burguesia, mas sem convicções políticas definidas. 

 A nova Constituição de 1793 era bastante democrática: determinava a república como forma de governo e adota-
va o voto universal masculino, o fim da escravidão nas colônias, a criação de escolas primárias gratuitas, a pensão 
anual e a assistência médica gratuita aos velhos, enfermos e viúvas com filhos. Tais medidas deviam-se aos jacobi-
nos, que dominavam as decisões do governo. Eles também influenciaram o julgamento de Luís XVI, que foi conde-
nado à morte na guilhotina, em 21 de janeiro de 1793. 

 A morte do rei dividiu o país. Muitas cidades se rebelaram contra a Convenção. Conflitos sangrentos envolveram 
pessoas de todos os níveis sociais. Soberanos europeus ficaram indignados e ameaçaram a França. Para cuidar das 
questões externas, a Convenção criou o Comitê de Salvação Pública, formado por doze membros. O Comitê ficou 
nas mãos dos jacobinos, que logo ampliaram e concentraram seus poderes. O governo da Convenção, que nascera 
democrático, transformou-se em uma ditadura. 

 Os membros do Comitê decretaram a execução dos inimigos da revolução. Esse período ficou conhecido com o 
nome de Terror. Seu líder mais famoso foi Robespierre. Os jacobinos recrutaram milhares de voluntários e, com 
eles, conseguiram repelir os exércitos estrangeiros e reprimir as revoltas internas. 

 A república estava salva, mas os problemas econômicos não foram resolvidos: falta de alimentos, preços elevados 
etc. A população desejava o fim das execuções e do extremismo dos jacobinos. No dia 27 de julho de 1794, os gi-
rondinos decretaram a prisão de Robespierre e de seus seguidores. Todos foram guilhotinados. Terminava o go-
verno dos “sans-culottes”. A burguesia, representada pelos girondinos, assumiu o controle político do país. 

 

 O Diretório 

 

 Em 1795, foi aprovada uma nova Constituição – a terceira desde 1791. A terceira Constituição, de caráter liberal, 
acabou com o voto universal masculino, estabelecido pela Constituição anterior, de 1793, e reintroduziu o voto 
censitário. O poder Executivo ficou nas mãos do Diretório, órgão composto de cinco pessoas eleitas entre os depu-
tados. 

 Durante o período do Diretório, a França enfrentou graves dificuldades financeiras. Além disso, grupos revolucio-
nários tentaram por diversas vezes derrubar o governo. Para conter essas manifestações, o Diretório pediu a aju-
da do exército. Em 1795, o jovem general Napoleão Bonaparte foi escolhido para organizar a defesa interna do pa-
ís. 

 Graças ao sucesso com que reprimiu as revoltas e ao êxito de suas campanhas militares no exterior, Napoleão aca-
bou se tornando o mais importante general da França. Seu prestígio cresceu tanto que, em outubro de 1799, ele 
foi convidado a fazer parte do Diretório. 

 No dia 18 Brumário (9 de novembro de 1799), Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório e criou o Consulado, 
concentrando em suas mãos a maior parte do poder. Esse episódio ficou conhecido como O Golpe 18 Brumário e 
marca o fim do processo revolucionário francês. 

 
Capítulo 5 - A Revolução Industrial 

A partir da revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer: “o rei reina, mas quem governa é o parlamento”. Embora essa afirmação não 

deva ser tomada ao pé da letra, o fato é que a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e passava a ser uma monarquia parlamen-

tar. Além disso, a revolução favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, a expansão dos negócios da burguesia manu-

fatureira e mercantil, o que ajuda a compreender o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. 

 

 Por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar? 

O pioneirismo inglês deveu-se a um conjunto de fatores inter-relacionados, a saber: 
 Acúmulo de capital – A Inglaterra acumulou capital por meio do comércio, da pirataria, da guerra e da exploração 

colonial. Na segunda metade do século XVII, assumiu a liderança marítimo-comercial, que até então cabia à Ho-
landa. 

 Modernização da agricultura – grandes proprietários rurais, por meio dos cercamentos, apropriaram-se de terras 
antes utilizadas por camponeses e, com isso, a oferta de alimentos e de matérias-primas para as cidades aumen-
tou. Tais mudanças estão integradas àquilo que alguns chamam de Revolução Agrícola inglesa. 

 Mão de obra farta e barata – sem terras e sem trabalho, os camponeses expulsos de suas terras acabaram se diri-
gindo às cidades, formando um grande contingente de mão de obra para as fábricas. 

 Lã inglesa – transformação das antigas propriedades agrícolas em pastos destinados à criação de ovelhas. 
 Abundância de carvão mineral e de ferro no subsolo inglês – o ferro era a matéria-prima básica para construir 

máquinas, e o carvão mineral era a fonte de energia que garantia o seu funcionamento. 
 A Revolução Gloriosa – a monarquia constitucional inglesa tomou várias medidas favoráveis ao crescimento das 

manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval, estimulando, portanto, os negócios da burguesia. 
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 A mecanização da produção 
Energia a vapor, carvão e ferro revolucionaram a economia. Os produtos, até então manufaturados, passaram a ser produzidos por 

máquinas. Essa mecanização começou com a tecelagem de algodão. A adaptação do motor a vapor às máquinas para tecer e fiar, na década 

de 1780, provocou um enorme crescimento da fabricação de tecidos. Isso exigiu mais matéria-prima e levou à invenção do descaroçador me-

cânico, que acelerava a limpeza do algodão. 

A máquina a vapor e a metalurgia do ferro, por sua vez, impulsionaram a descoberta de dois outros inventos que revolucionaram os 

meios de transporte em princípios do século XIX: o barco a vapor e a locomotiva. Esses eventos marcaram e dinamizaram a Primeira Revolu-

ção Industrial na Inglaterra. 

 

 A luta dos trabalhadores 

 Os trabalhadores reagiram às condições de vida e de trabalho de diversas formas: uma das primeiras reações dos 
operários ingleses foi sabotar e destruir máquinas, consideradas responsáveis por tirar deles o emprego. Na Ingla-
terra, essa destruição atribuída a grupos liderados por Ned Ludd, daí o nome ludismo, dado ao movimento dos 
trabalhadores que quebravam máquinas quando suas exigências de melhores salários e condições de trabalho não 
eram atendidas. A repressão aos ludistas foi dura: prisões, condenações à morte e deportações. 

 Outro tipo de reação começou a se verificar entre os trabalhadores. Preocupados com acidentes de trabalho, do-
enças e desemprego, eles passaram a unir forças e criar formas de organização como as associações de auxílio mú-
tuo, que tinham por objetivo criar fundos de reserva a serem utilizados nos momentos de necessidade. Essas for-
mas de organização seriam o primeiro passo para a criação dos sindicatos trabalhistas, entidades destinadas a lu-
tar pelos direitos do proletariado. Uma vez organizados em sindicatos, os trabalhadores da Inglaterra primeiro, e 
depois de outros países, fariam importantes conquistas, como melhores salários, redução da jornada de trabalho, 
aposentadoria, descanso semanal remunerado, férias e etc. 

 

Ao longo do século XIX, as lutas dos trabalhadores contra o capitalismo inspiraram diversas correntes de pensamento 
que defendiam a criação de uma sociedade mais justa, sem desigualdades e miséria. Observe com atenção o quadro com as 
correntes de pensamento que surgiram em reação ao capitalismo no século XIX. 

 
Socialismo Utópico Socialismo Científico Anarquismo Socialismo Cristão 

Defendia a constru-

ção de uma sociedade livre 

de desigualdades sociais. No 

entanto, os críticos dessa 

corrente afirmavam que os 

pensadores não apresenta-

ram soluções concretas para 

atingir tais objetivos. Rece-

beu esse nome porque suas 

ideias lembravam a obra 

Utopia, do escritor Thomas 

Morus (1476-1535). 

Fundada por Karl Marx e 

Friedrich Engels, propunha uma 

sociedade mais justa a partir da 

eliminação da propriedade privada, a 

união dos operários contra a burgue-

sia e a tomada do poder por meio de 

uma revolução. Defendia que, aos 

poucos, a nova ordem socialista iria 

eliminar as desigualdades econômi-

cas e sociais até culminar na consti-

tuição de uma sociedade comunista. 

Defendia a destrui-

ção de todas as formas de 

opressão, exemplificadas 

pelo Estado, pela proprie-

dade privada e pela família. 

Seus adeptos tornaram-se 

opositores do marxismo, 

pois discordavam de qual-

quer tipo de governo e de 

Estado. 

Criticava tanto às 

ideias marxistas como as 

anarquistas, assim como à 

busca ilimitada do lucro 

estabelecida pela burguesia. 

Propunha que o Estado 

deveria, por meio da im-

plementação de leis traba-

lhistas, amenizar a situação 

de exploração dos traba-

lhadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


