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A França na era das antecipações (1792 - 1795) 
 
Resumo 

 

Com a captura do rei após a tentativa de fuga, a Convenção Nacional assumiu o comando do país, 

cabendo a ela julgar o destino de Luís XVI e sua família. Os parlamentares condenaram o rei e sua família a 

execução na guilhotina, que foi cumprida em 21 de janeiro de 1793, dando fim ao Antigo Regime na França. 

 

 
Representação da decapitação de Luís XVI 

 
Com a nova ordem política se estabelecendo, frente ao caos das revoltas urbanas e camponesas e a 

ascensão da burguesia, o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário (responsável pelo 

julgamento de possíveis traidores) foram criados. Inicialmente a Convenção tinha maioria Girondida, mas – 

com as constantes ameaças externas - os jacobinos assumiram o poder, em associação aos Sans-Cullotes 

(trabalhadores urbanos), e passaram a perseguir os opositores que, na visão deles, eram 

contrarrevolucionários, iniciando-se o Período do Terror na França.  

O governo Jacobino estava sendo comandado por Maxmilien de Robespierre, que apesar de 

promover o terror, conseguiu mudanças efetivas como o direito à rebelião contra a opressão, o direito 

ao trabalho e sustento, o tabelamento do preço dos alimentos (Lei do Máxmo), o voto universal e a 

abolição da escravidão, todos previstos na nova Constituição.  

Apesar das conquistas sociais e políticas da burguesia e a perseguição aos nobres, nem todos os 

membros das camadas populares aceitaram as mudanças da revolução. Em 1793, na região de Vendeia, um 

grupo de artesãos e camponeses, apoiados pela aristocracia, revoltaram-se contra as medidas do novo 

governo, sobretudo ao alistamento militar e declararam apoio à monarquia e à Igreja Católica. No entanto, a 

revolta foi massacrada pela nova república. 

Outro grupo que também resistiu à revolução foi formado pelos monarcas de reinos vizinhos à França 

que, percebendo os riscos de uma disseminação dos ideais revolucionários para fora da França, diversas 
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monarquias poderiam ter o mesmo fim que Luís XVI e Maria Antonieta. Assim, as chamadas Coligações 

foram formadas por monarquias estrangeiras para enfrentarem os revolucionários franceses. 

Portanto, o exército repelia as invasões estrangeiras e as revoltas internas diminuindo o perigo, porém, 

neste contexto de disputas militares nas fronteiras e caos urbano, o grupo da planície e os girondinos 

derrubaram Robespierre e o guilhotinaram. Após sua morte, os girondinos subiram novamente ao poder 

com a maioria na convenção e elaboraram uma nova Constituição, inaugurando a fase do Diretório. 
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Exercícios 
 

1. No contexto da Revolução Francesa, a organização do Governo Revolucionário significou uma forte 

centralização do poder: o Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo 

órgão do Governo.... Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo 

que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário que tinha competência para punir, até a morte todos 

os suspeitos de oposição ao regime.  

O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo Governo revolucionário deu margem a que essa fase 

da Revolução viesse a ser conhecida como: 

a) os Massacres de Setembro. 

b) o Período do Terror. 

c) o Grande Medo. 

d) o Período do Termidor 

e) o Golpe do 18 Brumário. 

 

 

2. “Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos 

colocar o terror na ordem do dia.”  
Discurso de Robespierre na Convenção 

A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período 
caracterizou-se:  

a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional.  

b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.  

c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.  

d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.  

e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 

 

3. “O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado para reprimir a 

contrarrevolução(...). É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução [Francesa], mas 

é preciso levar em conta o outro lado dessa política.”  
 Michel Vovelle. A revolução francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007, p. 74-75.  

 
São exemplos dos “dois lados” da política revolucionária desenvolvida na França, durante o período do 

Terror: 

a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço do pão.  

b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no Norte da África.  

c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos operários.  

d) a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia 

constitucional.  

e) o início da perseguição e da repressão contra religiosos e a convocação dos Estados Gerais. 
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4. O fim da Monarquia foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Sobre ela é correto 

afirmar que:  

a) a República marca o início de um período de mobilização popular liderado pelos girondinos; esse 

é o momento em que se constituem os comitês revolucionários e onde se destaca a figura de 

Robespierre.  

b) com a República foram abolidos os direitos feudais e assinada a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, pondo um fim nos privilégios da aristocracia.  

c) o novo regime caracterizou-se pela adoção de uma Constituição conservadora onde o voto era 

censitário e o poder executivo era entregue a cinco Diretores.  

d) ameaçado pela contrarrevolução externa e pressionado pelas massas populares, o Governo 

Republicano girondino perde o poder para o grupo jacobino, que dá início ao período conhecido 

como "Terror". 

e) a tomada da Bastilha marca o inicio do Período Republicano onde se consolidam as conquistas 

burguesas obtidas durante a Monarquia Constitucional, com direito à propriedade, à liberdade e à 

igualdade perante a lei.  

 

 

5. Sobre os acontecimentos que marcaram o período da Revolução Francesa conhecido como 

Convenção Nacional (1792-1794), é correto afirmar que: 

a) Em fins do ano de 1793, os jacobinos formaram um governo apoiado pelos sans-coulottes, os quais 

defendiam os interesses dos pobres, por meio de uma tributação progressiva e de um teto máximo 

para preços e salários.  

b) Entre setembro 1792 e junho de 1793, estabeleceu-se a República Girondina, criando-se o tribunal 

revolucionário encarregado de descobrir os suspeitos de traição.  

c) a Constituição do Ano I, elaborada pela República Jacobina, estabeleceu o sufrágio censitário. 

d) Caracterizou-se como uma fase de vitórias externas, especialmente contra as coligações anti-

França lideradas pela Áustria e pela Espanha. 

e) Foi criado, pelos Girondinos, um Comitê de Segurança Geral, com o objetivo de confiscar os bens 

do Clero. 

 

6. A Revolução Francesa (1789-1799) enquadra-se no contexto mais amplo das revoluções burguesas 

que sacudiram a Europa entre 1789-1848. Poder-se-ia mesmo afirmar que houve “revoluções” dentro 

da Revolução Francesa. Nesse sentido, a tentativa de aplicação do princípio da soberania da maioria, 

inspirado nas ideias de Jean Jacques Rousseau, através da extensão do direito de voto a todos os 

homens maiores de 21 anos, independentemente de sua situação econômica, a abolição da escravidão 

nas colônias francesas e a realização de uma reforma agrária extinguindo os resquícios feudais, 

referem-se ao período: 

a) da Monarquia Constitucional.  

b) da Assembleia Constituinte.  

c) da Convenção Nacional. 

d) do Diretório. 

e) do Consulado. 

 



 

 

 

5 

História 

 

7. No curso da Revolução Francesa, o estabelecimento do regime republicano: 

a) radicalizou-se com a existência do Tribunal Revolucionário.  

b) ocorreu imediatamente após a tomada da Bastilha.  

c) levou ao confisco dos bens da Igreja. 

d) foi realizado por Napoleão Bonaparte. 

e) antecedeu o período da Convenção Nacional. 

 

 

8. Sobre a Revolução Francesa é ERRADO afirmar: 

a) A monarquia absoluta francesa se constituía em um obstáculo ao livre desenvolvimento da 

economia no país.  

b) O movimento revolucionário foi conduzido pelos burgueses, apesar da participação de outros 

setores da sociedade francesa.  

c) A radicalização da revolução foi promovida pelos Jacobinos, liderados por Robespierre. 

d) O processo revolucionário francês não estava vinculado aos acontecimentos que se desenrolavam 

na Europa da época. 

e) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi uma conquista das forças revolucionárias 

francesas 

 

 

9. A Revolução Francesa foi entrecortada por várias fases, que serviram de cenário para conflitos, sonhos 

e redefinições políticas. Com relação ao período da Convenção, é FALSO afirmar: 

a) O governo decretou o aumento de impostos sobre os ricos.  

b) O rei Luís XVI foi condenado e guilhotinado por traição e desvios de verbas para a 

Contrarrevolução.  

c) A cidadania foi ampliada para todos os trabalhadores, inclusive com a abolição da escravidão nas 

colônias francesas. 

d) O Terror teve início, atingindo os próprios membros da Convenção. 

e) A Declaração dos Direitos do Homem foi assinada, atendendo às pressões do povo. 

 

 

10. Dentre as diversas interpretações da Revolução Francesa de 1789, destaca-se sua caracterização 

como revolução burguesa, porque a burguesia: 

a) se aliou, ao tomar o poder, ao clero e à nobreza, favorecendo a retomada dos seus antigos 

privilégios políticos e sociais.  

b) francesa estabeleceu parcerias com a burguesia inglesa, com o objetivo de levar para a França a 

experiência da Revolução Industrial inglesa.  

c) se apossou, reunida na camada social denominada Terceiro Estado, do poder e criou as condições 

para o desenvolvimento do capitalismo no país. 

d) defendeu, através de seus líderes, ideias radicais oriundas do socialismo utópico, instalando 

experiências políticas em todo o país, denominadas de “comunas”. 
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e) passou a defender e a realizar, com a queda do Antigo Regime, as aspirações do campesinato e 

do proletariado francês, dividindo com eles o exercício do poder conquistado. 
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Gabarito 
 

1. B 

O período do terror foi caracterizado pelos julgamentos e pelas decapitações esse movimento foi uma 

tentativa de consolidar o poder jacobino. 

2. E 

A radicalização de Robespierre tinha a justificativa de assegurar o andamento da revolução sob o 

comando jacobino. 

 
3. A 

Apesar da revolução francesa lutar em prol do terceiro estado e da liberdade, muitos membros das 

classes populares, cidadãos franceses, foram condenados por traição, contrariando a própria política 

social jacobina. 

 
4. D 

A morte de Luís XVI, decretando o fim da monarquia, marca o início do poder jacobino, dando lugar aos 

girondinos, que eram menos radicais. 

5. A 

O período conhecido como Convenção Nacional marcou a ascensão dos jacobinos e sua aliança com 

os sans-cullotes, radicalizando a revolução e a noção de igualdade jurídica. 

6. D 

O período da Convenção Nacional foi dominado pelos Jacobinos, liderados por nomes como Robespierre 

e Danton, que garantiram uma revolução nas estruturas sociais, políticas e econômicas da França, com 

forte inspiração iluminista. 

7. A 

O Tribunal Revolucionário, criado no período da Convenção Nacional, aprofundou os conflitos internos 

na França, com o julgamento e a condenação de diversas figuras importantes do processo revolucionário 

francês, sendo muitos deles acusados de traição. 

8. D 

A afirmativa está errada, visto que o processo revolucionário sofre forte influência de eventos como a 

difusão do iluminismo, a Revolução Inglesa, a Guerra dos sete anos e os próprios conflitos regionais 

disputados pela França, que levaram o país à crise. 

9. E 

A Declaração foi assinada durante o período da Assembleia, e não na fase da Convenção. 

 

10. C 

A burguesia foi a classe com maior participação política na revolução, consolidando seus poderes e 

desenvolvendo o próprio capitalismo, com as noções liberais e iluministas.  


