
A Revolução Francesa 



Antecedentes Económicos 

 Agricultura: 
   Maus anos agrícolas: - Tempestades afectam a produção agrícola, viticultura e o gado 

                                      - Falta de produtos; alta de preços 

         - Ruína dos agricultores 

 

  Comércio colonial: - Guerra dos 7 anos ( Tratado de Paris – França perde colónias 

                                          para a Inglaterra), afectou o seu comércio externo. 

                                       - Balança comercial negativa. 

                                       -Tratados de comércio que prejudicam a burguesia. 

 

 Indústria: - Tratado de Eden com a Inglaterra;  

                     - Concorrência dos produtos industriais ingleses  aos franceses; 

                     - Falência das empresas; 

                     - Aumento do desemprego; 

                     - Baixa dos salários  - fome; 

                     - Instabilidade social. 

   



Crise financeira:  

                   -  Elevados gastos da  corte 

 

                   - Despesas com a guerra 

                     ( revolução Americana) 

 

                    - Diminuição das receitas, 

                      devido à crise económica 

 

                     - 1788 – Reinado de Luís 

                         XVI, bancarrota 

 

                     - crise económica e financeira 

 

                     - agitação e instabilidade 

                       social 

 



Antecedentes político - sociais 

• Monarquia absoluta; 

• Sociedade de ordens, aristocrática e tradicionalista 

 

• Clero/ Nobreza – ordens privilegiadas 

                               - não pagam impostos 

                               - recebem impostos 

                               - Detêm a maior parte das terras 

 

• Terceiro Estado – mais de 90% da população 

                                - Sem direitos políticos 

                                - Sobrecarregados de impostos 

                                - condições de vida miseráveis 

                                - descontentamento do povo e da burguesia 
 

                                                             



    Luís XVI 



Jacques Necker Brienne 



 

Pagamento de impostos pelo Terceiro Estado às ordens privilegiadas 
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Soluções para a crise 

• Os ministros de Luís XVI, Turgot; Necker, Calonne e Brienne tentaram: 

           - Reformas económicas 

           - aumento da carga fiscal ao povo e tentaram estendê-las á nobreza; 

              - A nobreza reagiu: - aumentou os direitos senhoriais; 

                                          - apropriou-se das terras comunais 

                                            desalojou os rendeiros 

                                          - exigiu um aumento das rendas e subsídios para fazer face 

                                            crise 

                                          - aumento das despesas de Estado 

 

Face às dificuldades em tomar medidas, o rei convoca os Estados Gerais em 1 de Maio de 1789 

 

 Nesta assembleia  são apresentados os Cadernos de Queixas, onde o povo dá conta dos abusos das ordens 

privilegiadas , em relação aos impostos e direitos senhoriais. 

Exige-se também o voto por cabeça e não por ordem. 

Composição dos Estados Gerais: 291 deputados do Clero 

                                                          270 da Nobreza 

                                                          578 deputados do Terceiro Estado 

Clero e Nobreza defendem o voto por ordem,  face a esta intransigência, os deputados do Terceiro Estado 

proclamaram-se Assembleia Nacional:  com o objectivo de elaborar uma Constituição. 
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14 de Julho de 1789- Revolução Francesa 

Unidade,  
Indivisibilidade 
da República, 
Liberdade  
Igualdade 
Fraternidade 
ou a Morte 


