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A França da Era das Consolidações (1795 – 1799) 

 

Resumo 

 

Nesse período o poder foi reorganizado, o Diretório composto por cinco membros, denominados como 

diretores era uma espécie de poder executivo, o legislativo ficava a cargo de duas câmaras, a Assembleia 

dos Anciões e a Assembleia dos Quinhentos. O Diretório marca a retomada girondina ao poder com a 

chamada Reação Termidoriana (calendário revolucionário), que encerra os anos de Convenção e domínio 

dos jacobinos, que levaram a revolução para um caminho mais radical e violento, com a perseguição e prisão 

dos líderes revolucionários radicais.  

Ao assumir o poder, o grupo, de tendência mais conciliadora, estabeleceu metas que visavam resgatar 

o equilíbrio econômico e político francês, com propostas inclusive consideradas antirrevolucionárias, como a 

criação de uma nova Constituição (1795), o retorno do voto censitário, a distribuição de terras da nobreza e 

igreja foi suspensa, a revogação da Lei do Máximo (voltando com a inflação), o retorno da escravidão nas 

colônias e a proibição dos sindicatos e organização operárias. 

Com o avanço dos ideais burgueses, o contraponto surgiu das ruas, a Conspiração dos Iguais 

emergiu em 1796 com o apoio popular e de diversos membros Jacobinos. A insurreição foi esmagada em 

Paris pelas tropas do governo, pois suas demandas eram basicamente o fim das propriedades privadas, a 

igualdade absoluta aos homens e a instalação de um governo popular e democrático formando “uma 

comunidade de bens e de trabalho”.Graco Babeuf era o principal líder. 

Além do controle das agitações internas, o Diretório também obteve conquistas fundamentais nas 

batalhas contra as Coligações estrangeiras, garantindo a autonomia francesa, o processo revolucionário e 

fortalecendo cada vez mais o exército e os grandes líderes militares, como a do próprio Napoleão Bonaparte. 

Assim, a situação na França era dramática, a fome, miséria e revolta imperavam na vida dos 

camponeses e dos operários e trabalhadores urbanos. Com a instabilidade do poder e as intensas guerras, a 

alta burguesia em conjunto com o comando do exército planejaram um golpe para conter os ímpetos da 

população, o jovem general Napoleão Bonaparte tomou o poder no golpe do 18 Brumário em 1799, 

iniciando uma nova fase do processo revolucionário, conhecida como o Consulado. 
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Exercícios 

 

1. Do ponto de vista social, pode-se afirmar, sobre a Revolução Francesa:  

a) teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a 

burguesia, única beneficiária da nova ordem.  

b) fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sócio-

políticas do Antigo Regime.  

c) nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e 

uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes.  

d) foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos 

camponeses, atrasou, em mais de um século, o processo econômico da França.  

e) abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do 

ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. 

 

2. As Revoluções Inglesas do século XVII e a Revolução Francesa são, muitas vezes, comparadas. Sobre 

tal comparação, pode-se dizer que: 

a) é pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram em derrota do absolutismo 

monárquico; no entanto, há muitas diferenças entre elas, como a importante presença de questões 

religiosas no caso inglês e o expansionismo militar francês após o fim da revolução.  

b) é equivocada, pois, na Inglaterra, houve vitória do projeto republicano e, na França, da proposta 

monárquica; no entanto foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que 

invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares.  

c) é pertinente, pois são exemplos de revolução social proletária de inspiração marxista; no entanto 

os projetos populares radicais foram derrotados na Inglaterra (os “niveladores”, por exemplo) e 

vitoriosos na França (os “sans-culottes”).  

d) é equivocada, pois, na Inglaterra, as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso, e, na 

França, representaram a vitória definitiva da proposta republicana anticlerical; no entanto ambas 

foram movimentos anti-absolutistas.  

e) é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas; no entanto, na Inglaterra, as lutas foram 

realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia, e, na França, contaram com grande 

participação de camponeses e de operários 
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3. O fragmento a seguir estabelece uma relação entre a Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução 

Russa, de 1917.  

 

“Para os socialistas da segunda metade do XIX (...) a Revolução francesa é portadora de uma 

esperança que tem um nome, mas não possui ainda um rosto. Tudo muda com 1917. A partir de então 

a Revolução socialista possui um rosto: a Revolução francesa deixa de ser a matriz a partir da qual 

pode e deve elaborar-se uma outra revolução libertadora.”  
Furet, F. Ensaios sobre a Revolução Francesa, Lisboa, A Regra do Jogo, 1978, p. 138.  

 

Essa relação é possível, entre outros fatores, pois: 

a) a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a Francesa teve efeitos apenas nacionais e a 

Russa expandiu-se para além de suas fronteiras.  

b) as duas revoluções contiveram, em seu interior, variadas propostas e revelaram, ao final, a vitória 

de projetos socialmente transformadores.  

c) a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a Francesa foi dirigida pelos sans-culottes e a 

Russa pelos bolcheviques.  

d) as duas revoluções manifestaram caráter exclusivamente político, sendo ambas portadoras de 

propostas liberais e socialistas.  

e) a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a Francesa teve caráter burguês e a Russa 

aristocrática. 

 

 

4. Nas diversas etapas da Revolução Francesa, a Constituição Civil do Clero, a execução de Luís XVI e 

o fim da rebelião da Vendeia ocorreram, respectivamente:  

a) durante o Terror Jacobino, à época de Napoleão Bonaparte e no período da Monarquia 

Constitucional.  

b) durante o Consulado, à época do Terror Jacobino e no período da Convenção Termidoriana.  

c) durante a Monarquia Constitucional, à época da Convenção e no período de funcionamento do 

Diretório. 

d) durante o Terror Jacobino, à época da Monarquia Constitucional e no período de Napoleão 

Bonaparte. 

e) Durante a convenção termidoriana, à época de Napoleão Bonaparte e no período da Monarquia 

Constitucional.  
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5. No contexto histórico da Revolução Francesa, o episódio denominado o Golpe do 18 Brumário, 

aconteceu: 

a) Quando se inicia o regime do Diretório, período que se caracterizou pelos desmandos políticos.  

b) No momento em que a Conjura dos Iguais propõe a tomada do poder à força e o fim da propriedade 

privada.  

c) Quando Napoleão, apoiado pelo Exército e pela alta burguesia, derruba o Diretório e chega ao 

poder. 

d) No momento em que os monarquistas tentam voltar ao poder através de golpe, que foi sufocado 

por Napoleão Bonaparte. 

e) Quando Robespierre, Saint-Just e seus companheiros do Comitê de Salvação Pública são mortos 

na guilhotina, pondo fim ao Terror. 

 

6. A maioria dos historiadores atribui à Revolução Francesa uma contribuição decisiva para a construção 

de novos valores políticos e sociais do mundo contemporâneo. Esse entendimento está baseado: 

a) nas formulações políticas dos jacobinos, que permitiram a rápida implantação do sistema capitalista 

na Europa.  

b) no simbolismo da Revolução, que representou o rompimento com o absolutismo e a ampliação da 

noção de cidadania.  

c) na atuação dos girondinos, que defendiam a revolução como a única forma eficiente de ação 

política. 

d) no revigoramento dos laços de solidariedade das corporações de ofício, que preparou terreno para 

a ação sindical dos trabalhadores. 

 
 

7. “A guerra e a dívida partiram a espinha da monarquia”. 

(HOBSBAWM, E. A era das revoluções, 1977. p. 76)  

 

Dentre os acontecimentos desencadeados na França Revolucionária, entre os séculos XVIII e XIX, 

podemos afirmar CORRETAMENTE que:  

a) a tomada da Bastilha pelos membros da nobreza, que ficaram contrários à perda dos antigos 

privilégios.  

b) a luta do Primeiro Estado contra os privilégios usufruídos pelo Segundo e Terceiro Estados, estes 

isentos do pagamento de impostos na França Absolutista.  

c) o governo dos jacobinos foi denominado de “período do terror” dada à disseminação do uso da 

guilhotina, em que morreram membros dos diferentes grupos sociais franceses, exceto lideranças 

jacobinas. 

d) a implantação do governo dos girondinos permitiu a todos os membros do terceiro estado gozarem 

dos direitos sociais, políticos e civis reivindicados. 

e) entre as principais conquistas deixadas para o mundo ocidental pela Revolução Francesa, 

podemos citar a implantação da noção de cidadão em substituição à de súdito na relação entre o 

indivíduo e os governantes. 
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8. São consequências da Revolução Francesa: 

I. A vitória dos ideais e aspirações da burguesia. 

II. A queda do Absolutismo e a derrocada do Antigo Regime. 

III. A consolidação da sociedade estamental e dos privilégios do clero e da nobreza. 

IV. O fortalecimento da política-econômica mercantilista que dificultou o desenvolvimento do 

capitalismo. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas a I e II.  

b) Apenas a I e III.  

c) Apenas a I e IV. 

d) Apenas a I, II e III. 

e) Apenas a II, III e IV. 

 

9. Na fase da Revolução Francesa conhecida como Terror ou Regime do Terror, ocorreu a: 

a) constituição do Comitê de Salvação Pública e do Tribunal Revolucionário, para organizar a defesa 

externa e restaurar a ordem interna.  

b) instituição do Diretório, para combater internamente a reação dos monarquistas e, na política 

externa, garantir os avanços militares e os acordos de paz.  

c) reunião da Assembleia dos Notáveis, para legitimar a reforma tributária proposta por Luís XVI e 

extinguir os antigos privilégios fiscais da nobreza e do clero. 

d) criação da Assembleia Nacional, para revogar parte dos privilégios feudais da nobreza, abolir o 

dízimo, confiscar bens eclesiásticos e subordinar a Igreja ao Estado. 

e)  convocação dos Estados Gerais, para aprovar medidas do governo que contivessem a grave crise 

econômica e a insatisfação popular. 

 

10. Acerca da Revolução Francesa (1789-1799), é CORRETO afirmar que: 

a) a Fase Jacobina correspondeu ao período de maiores conquistas da alta burguesia, como o fim 

dos privilégios feudais e a Lei do Preço Máximo.  

b) a Fase do Terror, também conhecida por Grande Medo, se caracterizou pela liderança da alta 

burguesia e repressão aos radicais.  

c) o Diretório, marcado pela hegemonia girondina, presenciou a “Conspiração dos Iguais” e terminou 

com o Golpe 18 Brumário. 

d) a Convenção Termidoriana foi o período de maior avanço do projeto político da pequena burguesia 

parisiense, exemplificada na adoção do sufrágio universal. 
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Gabarito 

 

1. C 

O terceiro estado era tão heterogêneo que foi incapaz unificar o interesse de todos os subgrupos 

integrantes. 

 

2. A 

As duas revoluções tinham podem ser comparadas principalmente devido ao protagonismo burguês. 

 

3. B 

O termo revolução sempre implica em profundas transformações da sociedade, nos dois exemplos apesar 

de distintas em diversos aspectos se assemelham na participação popular e na heterogeneidade dos 

grupos. 

 

4. C 

Os eventos listados ocorreram em diferentes fases da revolução, logo, Constituição Civil do Clero marcou 

um período ainda monárquico, anterior ao domínio jacobino e à radicalização, a execução de Luís XVI é 

o início da Convenção e do radicalismo, enquanto o fim da rebelião da Vendeia se dá no período do 

Diretório. 

 

5. C 

O 18 de Brumário é o marcante golpe de Napoleão, que instala o regime de Consulado na França. 

 

6. B 

A revolução francesa é a principal responsável pela disseminação de valores liberais e iluministas que 

futuramente constituiriam a própria base cultural do ocidente. 

 

7. E 

A revolução francesa marca o fim do regime feudal e do absolutismo na França, substituindo as noções 

de servidão e o tratamento de súdito pelo conceito de cidadania, com participação política, liberdade e 

igualdade jurídica. 

 

8. A 

A sociedade estamental e o mercantilismo são características básicas do funcionamento do Antigo 

Regime, que é derrubado pela revolução, logo, as opções III e IV não estão corretas. 

 

9. A 

Apesar da repressão, o governo realizou medidas populares. 

 

10. C 

A fase do Diretório foi marcada pelo chamado Terror Branco, com a perseguição de jacobinos e sans-

cullotes, que reagiram a opressão através do movimento da Conspiração dos Iguais. 


