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A partir destes documentos, elabora un texto histórico sobre os inicios da Revolución Francesa e os principais 

cambios que se van introducir no sisitema. 

 

DOCUMENTO 1 

 

1. Que é o Terceiro Estado? Todo. 

2. Que foi ata o presente na orde política? Nada. 

3. Que pide? Ser algo. 

Quen se atrevería a decir que o estado baixo non contén en si mesmo todo o necesario para formar unha nación 

completa? É un home forte e robusto cun brazo aínda encadeado. Se se suprimise a orde dos privilexiados, a nación 

non sería algo menos, senon algo máis. 

Que é o Terceiro Estado? Todo, pero un todo atado e oprimido 

Que sereía sen a orde privilexiada? Todo, pero un todo libre e florecente.  

Nada pode funcionar sen el, todo iría infinitamente mellor sen os outros. 

 

Sièyes, Enmanuelle Joseph: Que é o Terceiro Estado, París 1789 

_______________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO 2 

 

 A crise financieira e a rebelión da aristocracia impuxeron á monarquía a convocatoria dos Estados Xerais. Pero o 

Terceiro Estado,  

¿ aceptaría con sumisión o que a aristocracia, coa súa grande maioría, se limitaba a ofrecerlle? 

¿Os Estados Xerais continuarían sendo inha institución aínda feudal, ou sairía dos seus traballos unha nova 

orde, consoante coa realidade económica e social?...  

O Terceiro Estado reclamou en voz alta a igualdade de dereitos e levou a cabo a renovación social e política 

do Antigo Réxime. A realeza intentou romper a rebelión do Terceiro Estado cos mesmos procedementos que 

empregara contra a aristocracia, hoxe a súa aliada. Pero en van: a crise económica empuxou ó pobo á insurrección, e 

a forza pública escapou ó rei.  

A revolución pacífica e xurídica sucedeu a revolución popular e violenta. O Antigo Réxime derrubouse. 

 

Albert  Soboul, A Revolución Francesa, Tecnos, Madrid, 1966 

_______________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO 3 

 

“Art.1 . A Asemblea Nacional suprime enteiramente o réxime feudal e decreta que os dereitos e deberes, tanto 

feudais coma censais, aboliranse sen indemnización. 

Art.2. O dereito exclusivo de pombais pequenos e grandes é abolido; as pombas pecharanse en épocas fixas pola 

comunidade, e durante ese tempo consideraranse coma caza, e cad un teráo dereito de matalas sobre o terreo. 

Art.4. As xustizas señoriais suprímense sen nengunha indemnización. 

Art.5. Os décimos de calquera clase e os censos a que deran lugar baixo calquera denominación… posuídas polos 

corpos regulares coma os seus beneficiarios, os edificios e todo tipo de mans mortas … aboliranse… 

Art.7. A venalidade dos oficios da xudicatrura e da municipalidade suprímense desde este instante. A xustiza 

voloverase gratuita …” 

( Asemblea Nacional, 4 de agosto 1789 ) 


