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A Queda da Bastilha - 1789AD
- 14 de Julho de 1789AD - A população se junta em volta da Bastilha. 110 soldados na defesa da fortaleza 

sob o comando de Bernard de Launay que recusa abrir o portão. Com a multidão, alguns soldados se aliam 
ao movimento. A multidão exaltada sobe e corta os cabos que seguram a ponte e são recebidos a bala. Ao 
ver a resistência, Bernard tenta negociar, ameaçando explodir a pólvora. A guarnição se desentende e são 
massacrados pela população. Bernard é linchado e decapitado.

- Segurando a cabeça de Bernard em uma lança, populares vão marchando por Paris. Encontram o Prefeito 
de Paris (filho de Bernard) em sua carruagem, o agarram e ao mostrar a cabeça de seu pai falam: “baiser 
papa” (dá um beijo no papai).

- Um Barão dá a notícia ao Rei e o Rei pergunta: “É uma revolta?” O Barão responde: “É uma Revolução!”.
- O poder de Paris passa para Jean Sylvain Bailly que cria a Guarda Municipal, visto que o exército quer ser 

neutro nesse momento. Luís XVI manda os Regimentos se dispersarem e voltarem para suas bases. 
Depois, a Guarda Municipal se torna a Guarda Nacional comandada pelo Marquês de Lafayette, 
ex-assessor militar dos rebeldes Americanos.

- Há um colapso total na economia da França motivado pela isenção fiscal da Aristocracia e o Clero. 97% 
dos habitantes seguram os 3% mais ricos do País (minuto 5).

- Jean Paul Marat, médico e cientista, cria o Jornal radical L’Ami du Peuple (O Amigo do Povo) onde critica a 
Monarquia de forma tendenciosa e a bota como inimiga do povo. Dispara boatos como em um jantar do Rei 
que diz que oficiais tiram escudo da bandeira Francesa em seu uniforme e colocam símbolo Monarquista.
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O Início da Revolução Francesa - 1789AD-1790AD
- 5 de outubro de 1789AD - A falta de pão é a realidade, em um mercado com prateleiras vazias uma mulher 

começa tocar um tambor e o povo se junta. A ideia do Rei vir a Paris, para ver a realidade dos Parisienses, 
se alimenta. O Prefeito tenta evitar a mobilização mas não reprime. O povo marcha até Versalhes. 15 mil 
soldados tentam deter, mas alguns se mobilizam e se juntam as forças populares. Maximilien de 
Robespierre recebe e apoia o Povo (minuto 16). 

- O povo agita no amanhecer e invadem o Palácio. A Rainha corre para os aposentos do Rei que organiza 
um discurso. O Rei é aplaudido e a Rainha é vaiada. Marquês de Lafayette entende que não adianta 
confrontar e aconselha o Rei a voltar a Paris por segurança. 

- O Rei volta para Paris com a multidão. A partir de então seu poder está sujeito a Assembléia Constitucional. 
Se instalam no Palácio de Tulherias (inexistente hoje, ficava próximo do Louvre).

- O Rei ganha o título de Rei dos Franceses e a Assembléia Constituinte se reúne dia 19 de outubro de 
1789AD para discutir um novo projeto de Lei que veta a consulta a Corte em decisões do Estado, a Lei 
marcial, estabelecida dia 21 de outubro de 1789AD.

- Fevereiro de 1790AD - Estabelecem que oficiais do exercitos não precisam ser membros da Aristocracia. 
Surge também um projeto Anti-Igreja onde confiscam propriedades da Igreja e criam a moeda Assignat 
para troca de bens confiscados.

- 14 de Julho de 1790AD se comemora 1 ano da Queda da Bastilha com uma grande festa. É o último bom 
momento na relação entre a Monarquia e Povo.

- O pão tem um novo aumento e o clube Jacobino planejam novas ideias para o Povo.



Tentativa de Fuga - 1790AD-1792AD
- O Rei escreve para o Papa e Maria Antonieta pede ajuda a seu irmão, Rei da Austria, que fala pra ela nao 

se preocupar com a fase ruim. As cartas são mantidas em um cofre secreto no Palácio. Em prisão 
domiciliar, o Rei planeja uma fuga com sua família com a ajuda do Conde Sueco, amante de sua esposa, 
que fazia parte de um núcleo de Aristocratas que estavam fugindo também.

- Decidem ir a Bélgica de noite vestidos de criados. O conde sugere pegarem 2 carruagens velozes mas o 
Rei prefere uma unica com toda sua familia junta. A carruagem tem problemas ao longo de sua viagem. A 
Rainha conversa com camponeses e dá prataria em uma das paradas. O boato da Família Real estar 
fugindo se espalha e são parados pelo Prefeito de Varennes que pede passaporte aos tripulantes. 
Reconhece o Rei, e prende todos (minuto 31). O Rei se torna inimigo do povo e fica sem poder.

- 1791AD - É criada a Constituição Civil de direitos humanos, dando direito a voto a qualquer homem acima 
de 25 anos e com renda superior e cidadania a Judeus. A escravidao ainda é permitida. Além de alguns 
direitos favoráveis ao Rei. Marat vai para Inglaterra com medo de represálias.

-  1792AD - O contato da Família Real com Áustria e Prússia continuam e são pressionados a agir. O 
Imperador Austriaco teme que esse movimento Republicano chegue lá.

- 25 de abril de 1792AD - O Governo Revolucionário tem uma guerra contra a Áustria e o movimento 
revolucionário só aumenta. Populares marcham com a banda convocando cada vez mais gente: "cidadãos, 
peguem suas armas, marcharemos!". Declaram guerra total para defender a França dos invasores. O 
Comandante do exército invasor, Duque de Brunswick, defende a integridade da Família Real.
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O Fim da Monarquia - 1792AD-1793AD
- A população se enfurece ao ver a aliança entre invasores e Monarquia. O manifesto do Duque foi escrito e 

publicado pelo Jornal de Massat, ameaçando a população mediante a integridade da Monarquia.
- 9 de agosto de 1792AD - Grupos Revolucionários se reúnem, um deles com Jorge Danton, tomam a 

Prefeitura. Boatos sobre a possível invasão ao Palácio chegam ao Rei.
- 10 de agosto de 1792AD - 2 mil soldados da Guarda Nacional e mil da Guarda Suíça defendem o Palácio 

diante da multidão que tenta entrar. O Família Real foge escoltada para a Assembleia Constituinte que, 
mediante a Constituição, da asilo para o Rei (minuto 43).

- A Guarda Suíça fica protegendo o Palácio. Após intenso conflito com a população, o Oficial comunica ao 
Rei que manda abaixar a guarda e voltar ao quartel. O Oficial tenta negociar uma rendição e só sobram 300 
soldados da Guarda Suíça. O Povo massacra os soldados e pega suas armas. Os sobreviventes são feitos 
prisioneiros. A população invade o Palácio. Aqui vemos o fim da Monarquia Francesa.

- 22 de setembro de 1792AD - A Monarquia é oficialmente abolida e a 1a República é estabelecida.
- O cofre secreto do Rei é descoberto e suas cartas expostas. O Parlamento fica furioso.
- Robespierre lidera na Convenção Nacional (novo nome da Assembleia Constituinte) e decreta que o Rei 

deve morrer para a nação viver.
- 15 de janeiro de 1793AD - O Rei é julgado a voto aberto e condenado por unanimidade.
- 17 de janeiro de 1793AD - Decidem a pena do Rei. Por 1 voto ele recebe a pena de morte.
- 7 de março de 1793AD - Franceses declaram guerra contra Espanha, Holanda e França.
- Abril de 1793AD - O Rei é guilhotinado sem cerimônia. Tenta discursar mas os tambores ecoam.
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Revolucionarios - 1793AD-1795AD
- Joseph Guillotin, médico, tinha inventado a guilhotina que seria um método rápido, sem dor, democrático e 

chocante de morte. Ao ver a cabeça rolar a população vibra (minuto 50).
- Regiões na França ainda defendem a Monarquia, como a Vendéia. Usam símbolo Monarquista que 

misturava Deus com Monarquia. A Convenção Nacional aprisiona os monarquistas e os afundam em 
barcos. Há também perseguição a Igrejas. Muitos padres não fazem juramento a 1a República

- 1793AD - Nova Constituição é criada: homens de qualquer idade e renda podiam votar e a escravidao é 
abolida. Em 6 de abril é criado o Comitê de Segurança Pública. Em Junho, Robespierre entra no Comitê e 
há uma onda de julgamentos na guilhotina.

- 1794AD - Danton e o General Revolucionário, Arthur Dillon são condenados por corrupção. Pierre Chomet 
líder Revolucionário e Princesa Elizabeth (irmã do Rei) também são condenados.

- O General Alexandre Beauharnais também é condenado e deixa a viúva Josefina Bonaparte.
- Robespierre se torna megalomaníaco e os membros ficam incomodados com a violência gratuita. Vai a 

Notre Dame que deixa de ser uma Igreja e se torna um Templo para o "Deus da Razão". Robespierre 
chama uma rebelião contra a Convenção Nacional e chama a população para apoiar ele, a população se 
recusa a ir. Robespierre é preso e vai para a guilhotina em 1795AD.

- Os filhos do Rei estavam sob julgamento. Luís XVII havia sido preso quando criança e morto na cadeia. 
Seu coração é preservado e futuramente exposto. Seu irmão mais novo foge da França e se torna 
futuramente o Luís XVIII.



A guilhotina Princesa Elizabeth 
(irmã de Luís XVI)

Símbolo 
pró-Monarquistas



A Era de Napoleão - 1795AD-1799AD
- 1795AD -  Nova Constituição: 2 Câmaras e um Diretório com 5 membros. O principal membro é o 

Aristocrata Visconde Paul de Barras. Oportunista, se envolveu com corrupção para se tornar um dos 
homens mais ricos da França (minuto 59).

- 1796AD - Surge Napoleão Bonaparte, tomando Toulon debelando Rebeldes Monarquistas e expulsando a 
Frota Inglesa. Chama a atenção do Visconde.

- 1797AD - Visconde é notificada sobre um Golpe para derrubar o Diretório e restaurar a Monarquia. 
Visconde chama Napoleão para proteger o Palácio. Napoleão monta sacos de pólvora e arremessa em 
canhões. Após o grande massacre a multidão se dispersa. Napoleão ganha a gratidão do Visconde.

- Visconde informa que está para vir ainda o batalhão do Major Murat (próxima aula).
- Napoleão é apontado General Comandante do Exército na Itália. Com isso Nice se torna território Francês. 

Promove uma escalada para soldados diante de merecimento, incentivando a fazer o melhor.
- Napoleão se torna um herói nacional. Espanha faz um tratado de paz e Inglaterra fica como inimigo.
- Napoleão vai a uma expedição científica para o Egito mandado por Paul de Barras que teme um Golpe. 

Conquista o Egito e parte da Palestina. Ingleses destroem a marinha de Napoleão em uma vitória naval.
- 1799AD - Napoleão fica ilhado no Egito e volta para França para fazer o Golpe.
- Napoleão Bonaparte será a próxima aula.
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