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Glossário da Revolução Francesa1 

 
Abbé: 1) Abade; 2) título honorífico dado a todos os eclesiásticos. 
Accapareur: Monopolista, acumulador (em especial de cereais). 
Affouage (droit d’): Direito coletivo (comum na França do Ancien Régime) de retirar madeira para aquecimento nas 

florestas comunais. 
Agent national: Representante direto do governo central nos níveis das circunscrições e das comunas, criado pela lei de 14 

frimário (4 de dezembro de 1793), encarregado da vigilância da legislação revolucionária. Suprimido em 17 de abril de 
1795. 

Agiotage: especulação 
Aides (Ancien Régime): Taxas indiretas, notadamente sobre os vinhos e bebidas alcoólicas. Abolida em 1790. 
Aînesse (droit d'): Prerrogativa dos filhos primogênitos (particularmente importante nas famílias nobres). Abolido em 1790-

1791. 
Alarmiste (neologismo 1793-4): Propagador de notícias falsas, mercador de rumores. 
Allobroge: Membro da Sociedade dos Allobroges, clube formado em Paris em 1792 por expatriados saboianos que 

reivindicavam a união de Sabóia à França. 
Amalgame: Fusão de voluntários e tropas de linha em unidades de combate unificadas, na primavera de 1794 foi 

transformada em regimentos de infantaria. 
Amis des noirs: Clube político e grupo de pressão que lutava pela emancipação dos negros, fundado por Brissot em 1788. 
Anarchiste (neologismo 1791-2): Termo utilizado inicialmente pela direita dos jacobinos e, após o Thermidor, para todos 

que tinham tido um papel político eminente durante o ano II. 
Ancien: Membro do Conselho dos Antigos, estabelecido pela Constituição do ano III. 
Ancien Régime (neologismo 1789): Antigo (no sentido de precedente mais do que de velho) Regime. 
Anglomane: 1) anglófilo (Ancien Régime); 2) partidário do bicameralismo com base no modelo britânico (particularmente 

no outono de 1789). 
Anobli: Plebeu recém nobilitado, que recebeu título de nobreza. 
Anticipations: Empréstimos concedidos pelos financistas ao governo do Ancien Régime, em antecipação aos futuros 

rendimentos dos impostos. 
Appelants: Membros da Convenção que, em Janeiro de 1793, votaram de modo que o destino de Luís XVI fosse entregue às 

mãos do povo em um grande referendo, o dito Appel au peuple. 
Appel au peuple: Referendo a propósito da aceitação da Constituição do Ano III pelo povo, mas utilizado em especial como 

relativo ao plebiscito proposto pelos deputados girondinos durante o processo de Luís XVI para determinar do destino 
de rei. 

Appel nominal: Recenseamento de todos os deputados para pronunciar-se publicamente sobre uma questão; utilizado 
notadamente no processo de Luís XVI. 

Aristocrate: Epíteto utilizado inicialmente contra nobres opostos à reforma em1787-8. Mas, em 1793, utilizado para 
designar todos os que supostamente apoiavam o Ancien Régime, qualquer que fosse seu estatuto e utilizado mais como 
termo moral e político do que como categoria social. 

Armées révolutionnaires: "Exércitos do Povo", unidades semi-regulares compostas de combatentes populares, formados em 
1793 e dispersados no início de 1794, eram particularmente conhecidos por promover os aspectos econômicos e 
religiosos do Terror. 

Armoire de fer: Armário de ferro situado nas Tulherias, descoberto em novembro de 1792, no qual Luís XVI guardava a 
correspondência que comprometia Mirabeau, La Fayette, Dumouriez, etc.. 

Arrêt du conseil: Decreto do Conselho do rei. 
Arrondissement: 1) uma das 12 divisões administrativas de Paris introduzidas no outono de 1795 em substituição as 48 

secções que existiam desde 1790; 2) a principal subdivisão dos departamentos – criados pela lei de 28 pluvioso do ano 
VIII (17 de fevereiro de 1800) e correspondendo grosseiramente aos distritos que tinham sido abolidos em 1795. 

                                                 
1 Tradução livre. Fonte: http://mapage.noos.fr/mlopez/lexique_accueil.htm, salvo indicação em contrário.  
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Assemblées primaires: Reuniões de citoyens actifs sob o sistema eleitoral dos dois terços estabelecidos pela Constituição de 

1791 (ano III e ano VIII); a sua principal função política era escolher os eleitores dos deputados para a Assembléia 
Nacional. 

Assemblées provinciales: Corpo representativo das notáveis locais – instituídos por Necker em Berry em 1778, estendidos 
por toda parte pelos seus sucessores e que Brienne (em junho de 1787) estabeleceu em todas as regiões eleitorais. 

Assermentés: Padres que prestaram o juramento de fidelidade à Constituição Civil. 
Assiettes (Ancien Régime): Assembléias representativas diocesanas em Languedoc que repartiam a carga do imposto fixado 

pelos Etats provinciaux. 
Assignat: Inicialmente uma obrigação (um empréstimo em linguagem não financeira) governamental mas, desde 1790, a 

moeda revolucionária em circulação que em princípio era “assignée” (garantida) pelas propriedades nacionalizadas da 
igreja. 

Ateliers de charité: Ateliês públicos, normalmente para os trabalhos nas estradas, utilizados nas últimas décadas do Ancien 
Régime e também nos primeiros anos da Revolução como um socorro nos tempos difíceis. 

Aubaine (droit d') (Ancien Régime): Direito para a coroa de reclamar os ativos dos estrangeiros mortos em solo francês. 
Abolido em 6 de Agosto de 1790. 

Autel de la patrie: Altar civil popularizado pela Fête de la Fédération em Paris em julho de 1790. 
Autrichienne: Mulher austríaca (com um jogo de palavras sobre chienne (cadela), no sentido de prostituta); epíteto 

insultuoso para Maria-Antoineta. 
Aveu (Ancien Régime): Declaração escrita contendo o ato de reconhecimento do seu senhor por um vassalo e detalhando 

todas as obrigações. 
Avocat général (Ancien Régime): Deputado instrutor em um parlement. 
Babouviste: Defensor ou apoiador das idéias de Babeuf. 
Bailliage, sénéchaussée (Ancien Régime): Cortes reais (com certas exceções, as primeiras eram situadas no norte e as 

segundas ao sul). Os limites jurisdicionais das maiores foram utilizados como quadro para as eleições aos Etats 
Généraux de 1789. 

Banalités (Ancien Régime): Monopólios senhoriais particularmente odiados e pelos quais os camponeses eram obrigados 
utilizar o moinho, o forno, a prensa para vinho (etc.) dos seus senhores mediante pagamento (frequentemente proibitivo). 

Ban des vendanges (Ancien Régime): Direito senhorial de fixar a data na qual as vindimas começavam. 
Banvin (Ancien Régime): Direito exclusivo dos senhores de vender o vinho durante um período fixo (habitualmente 30 a 40 

dias) após as vindimas. 
Barbets: Contrabandistas, desertores, etc.. que, no fim dos anos 1790, promoveram uma guerrilha contra as autoridades 

revolucionárias no Var e nos Alpes Marítimos. 
Barrières: Postos de alfândega contornando Paris, erguidos pela Ferme Générale em 1784 e que foram o alvo de ações da 

massa na crise de Julho de 1789. 
Basoche, bazoche: Corpo de Clérigos ligados aos parlements de Paris e de algumas outras cidades da província. 
Bicamériste: Partidário da legislatura bicameral ao estilo britânico. 
Bienfaisance: Filantropia; frequentemente oposta à caridade cristã considerada ser não discriminatória. 
Biens communaux: Terras de propriedade coletiva, comuna. 
Biens de mainmorte: Ver mainmorte. 
Biens domaniaux: Ver biens nationaux. 
Biens ecclésiastiques: Ver biens nationaux. 
Biens des émigrés: Ver biens nationaux. 
Biens nationaux: "Terras nacionais"; propriedades nacionalizadas da igreja (bens eclesiásticos pelos decretos de 2 de 

novembro de 1789 e de 13 de maio e 16 de Julho 1790), do domínio real (bens dominiais pelas leis de 19 de dezembro 
de 1789 e de 9 de março 1790) e dos emigrados (bens dos émigrés pelos decretos de 9 de Fevereiro e de 17 de Julho 
1792) vendidas durante os anos 1790. 

Blancs: Realistas, termo utilizado especialmente durante as guerras da Vendéia. 
Bleus: Soldados republicanos (por causa da cor do uniforme), depois, por extensão, todos os partidários da República, 

especialmente durante as guerras da Vendéia. 
Bocage: Paisagem arborizada típica do oeste da França. 
Bonnet phrygien, bonnet rouge: Gorro vermelho utilizado de modo decorativo desde 1789 e que, desde meados de 1791 

tornou-se ornamento à moda dos combatentes sans-culottes e o símbolo do espírito republicano. A partir de 1792 é 
também um símbolo oficial do Estado. 

Bordier, bordagier: Meeiro, especialmente no sudoeste da França. 
Bourgeois: Originalmente, o habitante de uma cidade; no final do século XVIII utilizado (em oposição aos camponeses e 

nobres) para designar os notáveis urbanos e, em 1789, a camada superior do Tiers-état.  
Bras nus: Modo pelo qual Michelet se refere aos membros plebeus do movimento popular parisiense. 
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Brassier: Trabalhador jornaleiro (em particular no sudoeste). 
Brissotins: Partidários de Brissot na Assembléia Legislativa e na Convenção (frequentemente utilizado como sinônimo de 

girondinos) 
Brumaire: Golpe de Estado do 18 do brumário do ano VII (9 de setembro de 1799) derrubando o Diretório e instituindo o 

Consulado com Napoleão Bonaparte como primeiro cônsul. 
Bureaucrate (neologismo): Aquele que trabalha em um escritório, funcionário. 
Bureau des finances: Ver trésorier de France. 
Bureaux de bienfaisance: Comitês de apoio estabelecidos em cada comuna pela lei de 27 de novembro de 1796 (16 do 

frimário do ano V). 
Buveur de sang: Termo pejorativo utilizado para designar, particularmente após o Thermidor, o pessoal das seções e os 

jacobinos do ano II. 
Cabaret: Bar, débito de bebida. 
Cahiers de doléances: Cadernos tomados em todos os níveis (paróquia, guilda, Bailado, etc.) do processo eleitoral para os 

Etats Généraux de 1789. 
"Ça ira": Canção revolucionária ouvida pela primeira vez em 1790, com versos violentamente antiaristocráticas 

acrescentadas a partir de 1793. 
Caisse d'escompte: Banco de desconto criado por Turgot em 1776 e modificado por seus sucessores, base do crédito 

governamental nos últimos anos do Ancien Régime; abolido em 1793. 
Calotin: De calotte [“calota”, pequeno chapéu redondo que cobre apenas a parte superior da cabeça, usado principalmente 

pelos eclesiásticos]; nome popular e pejorativo para os padres e, por extensão, para os partidários do clero não 
juramentado. 

Canton: Subdivisão administrativa do departamento entre os níveis do distrito e da comuna; particularmente importante 
durante o período do Diretório. 

Capitainerie (Ancien Régime): Ofício ou zona de jurisdição do capitão da caça real. 
Capitaliste: pessoa (não capitalista no sentido habitual) obtendo seus rendimentos de investimentos em ações, anuidades, 

etc., e das outras operações financeiras. 
Capitation: Taxa individual criada em 1695 e suposta pesar sobre os nobres, ainda que de fato seja em geral calculada com 

base nos registros da taille 
Capitouls (Ancien Régime): Magistrados municipais de Toulouse. 
Carmagnole: Casaco originário da Sabóia que, em 1793, tornou-se um emblema revolucionário. Por extensão uma dança 

revolucionária, uma canção, um combatente ou um soldado da República. 
Cas prévôtaux (Ancien Régime): Infrações relativas à jurisdição dos prévôts, que era encarregado da segurança interna e da 

polícia. 
Casuel: Gratificações de qualquer serviço mas, em especial, aquelas que os padres de paróquias obtinham com os batismos, 

casamentos, funerais, etc. Os direitos casuais eram rendimentos senhoriais que caiam (tombaient) regularmente 
(exemplo: lods e ventes). 

Cens (Ancien Régime): Imposto que os camponeses eram obrigados pagar aos seus senhores. Raramente elevado em 1789, 
era, entretanto, percebido como o símbolo clássico da dependência feudal. 

Cens électoral: Condição de proprietário requerida para a franquia introduzida pela Revolução. 
Censive (Ancien Régime): 1) propriedade sobre a qual o cens era pago; 2) sinônimo de cens. 
Centième denier (Ancien Régime): Taxa de 1% sobre as transações relativas à propriedade e aos serviços venais. 
Cercles constitutionnels: Clubes compostos de simpatizantes pró-republicanos: criados em Paris e nas cidades da província 

a partir de meados de 1797. 
Certificat de civisme: Documento comprobatório da ortodoxia política e das virtudes cívicas emitidos sob o terror, 

habitualmente pelos comités de surveillance. 
Chambre des Communes: Ver communes. 
Chambre des enquêtes: Ver Parlements. 
Chambre des requêtes: Ver Parlements. 
Champart (Ancien Régime): Taxa senhorial geralmente elevada e muito odiada, baseada em uma fração (que variava de um 

a dois terços em função da região) da colheita de cereais dos camponeses. 
Chasse (droit de) (Ancien Régime): Monopólio absoluto da caça o qual beneficiava os nobres e os senhores. 
Châtelet: A mais importante jurisdição civil e criminal da França do Ancien Régime, situada em Paris. O Grand Châtelet era 

sua prisão. 
Chauffeurs (neologismo 1797): Grupos de bandidos (em particular no norte e oeste da França) que torturavam suas vítimas 

queimando-lhes os pés para descobrir o esconderijo de seus bens. 
Chef-lieu: Capital administrativa (de um departamento, de um distrito, etc.) 



UFMG – Fafich – Departamento de História – História Contemporânea. – Prof. Luiz Arnaut                         4 
Revolução Francesa  

 
Chevaliers du poignard: Nome dado aos nobres que, em uma manifestação de apoio a Luís XVI (e, talvez, com a intenção 

de retirá-lo) invadiram as Tulherias em 28 de fevereiro de 1791. 
Chiffonistes, chiffonniers: Nome para os membros dos bandos anti-realistas em Arles e no sul. 
Chouans: Insurrectos realistas (essencialmente camponeses) no oeste da França. 
Ci-devant (neologismo 1792-93): De ou unido ao Ancien Régime: também utilizado para designar os poderosos e pessoas 

prestigiadas do Ancien Régime, em particular os aristocratas. 
Cinq Grosses Fermes: Zona na qual a coleta dos principais impostos indiretos estava nas mãos da Ferme Générale. 
Citoyens actifs: Aqueles que, sob a Constituição de 1791, preenchiam as exigências (propriedade, etc..) para gozar ao 

mesmo tempo dos direitos cívicos e políticos tais como o direito de voto. 
Citoyens passifs: Aqueles que, sob a Constituição de 1791, beneficiavam-se dos direitos civis (direito de expressão, etc.) 

mas não dos direitos políticos. 
Civisme: Virtude cívica. O oposto era incivisme. 
Clichiens, clichyens: Os deputados de direita sob o “Primeiro Diretório” e seus partidários. 
Closier: Camponeses economicamente dependentes (particularmente no oeste da França). 
Cocarde: Insígnia utilizada como um emblema de uma opinião política. 
Cocarde tricolore: Insígnia oficial azul, branca e vermelha, tendo sua origem na crise de julho de 1789, derivada da 

combinação das cores de Paris (vermelho e azul) e a do rei (branca). 
Cordelliers: A Sociedade dos Amigos do Homem e do Cidadão, fundada em abril de 1790, ficou conhecida pelo nome do 

convento onde se reunia. De idéias republicanas, o clube sustentou o sufrágio universal e se colocou à esquerda dos 
Jacobinos. Os seus aliados (aproximadamente 400) eram na maioria de estrato popular. Entre os seus expoentes mais 
ilustres estavam Marat, Danton, Desmoulins, Fabre d'Eglantine, Hébert etc. Depois da morte de Marat o clube foi 
dominado por Hébert, que o orientou até posições ultra-revolucionárias. Em março de 1794, com a execução de seus 
chefes por ordem de Robespierre, a atividade do Clube perdeu muito da sua importância.  

Collecte (Ancien Régime): Responsabilidade para a coleta das taxas reais, repousando habitualmente sobre a base de rotação 
em meio a uma paróquia. 

Colombier (droit de) (Ancien Régime): Direito de possuir um pombal, símbolo de status senhorial. 
Colonnes infernales: Unidades utilizadas deliberadamente durante as guerras da Vendéia para semear a devastação e a 

destruição nas zonas rebeldes. 
Colonnes mobiles: formações de tropas concentradas de cerca de 200 homens que, de 1795 a 1796, varrendo regularmente 

as zonas rebeldes do oeste da França para extirpar os Chouans. 
Comité autrichien: O suposto comitê austríaco: a fração da Corte oposta à Revolução e incluindo (a Autrichienne) Maria 

Antonieta. 
Comité central révolutionnaire: Comitê de coordenação estabelecido em Paris alguns dias antes da jornada de 31 de maio 

de 1793 e que antecipou o expurgo da Convenção. 
Comités d'arrondissement: Nome dado, após o Thermidor, aos Comitês de Segurança parisienses ou Comitês 

Revolucionários. 
Comité des dépêches: Ver Conseil du Roi. 
Comité de salut public: Título às vezes utilizado ao nível local para os Comitês Revolucionários. Substituiu, a 6 de abril de 

1793, o Comitê de Defesa Geral. Tinha funções de ligação entre a Convenção e o governo. As suas deliberações eram 
secretas e o seu poder total. Composto inicialmente por nove membros, ampliou-se para 14 (Grande Comitê). 
Teoricamente subordinado à Convenção, foi de fato o árbitro absoluto dos fatos políticos. Dominado de início por 
Danton e depois por Robespierre, após a queda deste perdeu muito de sua autoridade e desapareceu com a Convenção.  

Comité de l'Hôtel-de-Ville: Ver Comité des électeurs. 
Comité des électeurs: Comitê ad hoc dos antigos eleitores dos deputados de Paris aos Etats Généraux que se reencontravam 

no Hôtel de Ville durante a crise do verão de 1789 e se tornaram a base da Commune de Paris. 
Comités de surveillance: 1) Comitês locais de combatentes revolucionários, oficialmente criados pelo decreto de 21 de 

março de 1793 e ao qual foi confiada a boa execução da legislação revolucionária durante o Terreur; 2) Comitês da 
Assembléia Legislativa e da Convenção, criados em 25 de novembro de 1791 para inquirir sobre os possíveis crimes de 
lesa-pátria. Em outubro de 1792, o comitê da Convenção tornou-se Comité de sûreté générale. 

Comité des Trente: Ponto de reunião do sentimento (sentiment patriotique) patriótico em 1788-89, e compreendendo entre 
seus membros: Duport, Talleyrand, Mirabeau e Sieyès. 

Comités révolutionnaires: Nome genérico para os comitês de segurança locais. 
Commende (Ancien Régime): Administração de um benefício eclesiástico por um leigo, em teoria somente de modo 

temporário, na prática frequentemente de modo definitivo. 
Commissaires aux accaparements: Comissário local encarregado da execução da lei de 26 de julho de 1793 que previa a 

pena de morte para os acumuladores. Eles se ocupavam com maior freqüência dos problemas do abastecimento.  
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Commissaires aux armées: Comissário político (sob o Terreur, de deputados normais) enviados aos exércitos para 

supervisionar o esforço de guerra exatamente no mesmo sentido que os Représentants en mission eram enviados à 
província. 

Commissaires du pouvoir exécutif: Funcionários responsáveis da vigilância geral da execução da legislação; em 1795, 
funcionários com este título, substituíram os PGS (talvez Procureur General Syndic) vinculados aos departamentos. 

Commission des Douze: 1) Comitê efêmero da Assembléia Legislativa instaurado em 1792 para ajudar os ministros na 
condução da guerra; um tipo embrionário do Comité de Salut Public; 2) Comitê de 12 homens designados pela 
Convenção, sob a pressão dos girondinos em 18 de maio de 1793, para investigar a ameaça de subversão por parte da 
Commune de Paris. Abolido quando da jornada de 31 de maio de 1793. 

Commission des Onze: 1) Comitê ad hoc de 11 membros formada no Clube dos Jacobinos quando da jornada de 31 de maio 
de 1793 para coordenar as ações e a Commune; Comitê da Constituição criada em 18 de abril de 1795 para preparar uma 
nova constituição (mais tarde a constituição do ano III). 

Commission des Vingt-et-Un: Comitê de 21 membros estabelecido na Convenção em 26 de setembro de 1794 para 
reexaminar a conduta de antigos membros do Comité de Salut Public e do Comitê de Segurança Geral.  

"Complot aristocratique": O "complot aristocratique" segundo o qual a aristocracia estava conspirando para subverter a 
revolução. A crença em um complô era particularmente propagada em julho de 1789 e refeito esporadicamente no início 
dos anos 1790. 

"Complot de l’étranger": O "Complot de l'étranger" pretensamente organizado por Pitt e seus agentes na França em 1793-
94. 

Compoix (Ancien Régime): Registro cadastral que era utilizado como base para a determinação do imposto em certas 
regiões de taille real como o Languedoc.  

Conseil du roi (Ancien Régime): Suprimido pela Constituição de 1791. Seus principais sub-comitês se viam algumas vezes 
também dando este nome, notadamente o "Comitê de Despachos" que detinha o trabalho para a província, as petições e 
as expedições, e o Comitê de Finanças. 

Conseil exécutif provisoire: Conselho de ministros instaurado quando da jornada de 10 de agosto de 1792. O epíteto 
"provisório" foi, mais tarde, abandonado e o conselho durou até a supressão dos ministros em abril de 1794, ainda que 
seu poder seja de mais a mais erodido pelo Comité de Salut Public. 

Constitutionnels: 1) Título algumas vezes dado ao grupo fayesttiste em 1790-91; 2) o clero constitucional (aqueles que 
aderiram a Constituição Civil de 1790); 3) membros dos círculos constitucionais sob o Diretório. 

Consul: 1) (Ancien Régime) Nome dos magistrados municipais no sul da França; 2) (Ancien Régime) Juízes dos tribunais 
comerciais em Paris e Toulouse; 3) Chefe do executivo (do qual o mais importante foi o Primeiro Cônsul Bonaparte) 
após o golpe de Estado do 18 do brumário. 

Contrainte de sole (Ancien Régime): Obrigação costumeira para que os agricultores individuais respeitassem um sistema de 
rotação coletiva em períodos fixos. Abolida em 5 de junho de 1795. 

Contribution: Taxa (geralmente preferida ao termo do Ancien Régime: imposto) 
Contribution patriotique: Taxa direta extraordinária destinada a fazer face de modo urgente aos compromissos de Estado; 

estabelecido por pedido de Necker pela Assembléia Nacional em 1 de outubro de 1789. 
Convention nationale: Por vontade da Assembléia Legislativa, depois da vitória popular a 10 de agosto, e com a tarefa de 

decidir sobre a sorte do Rei e elaborar uma Constituição que previne a abolição da monarquia, esta nova Assembléia 
constituiu-se depois das eleições teoricamente baseadas no sufrágio universal (80% dos franceses não votaram), e durou 
de 20 de setembro de 1792 a 26 de outubro de 1795. Nela se observam duas fases. A primeira, jacobina, tendo no centro 
a Planície, à esquerda os montanheses e à direita os girondinos. A segunda, depois da eliminação de Robespierre, 
termidoriana.  

Conventionnel: Membro da Convenção, 1792-95. 
Corvée (Ancien Régime): Serviço de trabalho forçado; a corvéia senhorial existia sobretudo onde o feudalismo ainda era 

rigoroso em 1789; a corvéia real, estabelecida em 1737 e que tomava normalmente a forma de trabalho sobre as 
estradas, era mais extensa mas tinha sido trocada por pagamento em dinheiro em muitas regiões. 

Cour plénière: Criada em 8 de maio de 1788, composta dos autos dignitários que eram responsáveis pelo registro dos Editos 
reais, esta corte (que jamais se reuniu) era suposta ser mais dócil do que o parlamento que era considerada substituir. 

Cour souveraine: Esta corte era, em teoria, a que julgava sem apelação, mas o termo era às vezes utilizado como sinônimo 
de parlamento. 

Crapauds du Marais: Ou Crapauds de la Plaine; modo pejorativo de se referir aos deputados centristas da Convenção. 
Crêtois: Deputados da "Creta" da "Montanha" – os últimos Montagnards sobreviventes na Convenção Termidoriana; 

liquidados ou neutralizados após as jornadas do prairial. 
Culottes dorées: Maneira dos Sans-cullotes designar os melhores entre eles. 
Culs blancs: Soldados da Infantaria dos exércitos Revolucionários, cujos uniformes consistia em calças brancas. 
Curé: Padre de uma paróquia que detinha uma cúria (cura de almas). 
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Dantoniste: Partidário presumido de Danton. 
Dauphin: Filho e herdeiro presuntivo do rei da França. 
Décade: O período de 10 dias que substituía a semana no Calendário revolucionário. 
Décadi: O décimo dia da décade, instituído pelo calendário revolucionário e dia de descanso. 
Décimateur: Proprietário de uma dîme às vezes um laico, mais frequentemente um dignitário eclesiástico, sobretudo um 

cura. Em troca da dîme, o beneficiário era suposto contribuir para a salvaguarda da paróquia (construção da igreja, 
rendimento do cura, ajuda aos pobres, etc.). 

Décime (Ancien Régime): Taxa que a igreja levantava sobre seus membros. 
Décrets des deux-tiers: Decretos da Convenção – 22 e 23 de agosto de 1795 (13 do frutidor, ano III) – que estipulava que 

2/3 da nova legislatura sob a Constituição do ano III deveria ser tirado da Convenção existente. 
Défenseurs de la patrie: Soldados; termo utilizado para os veteranos inválidos e enfermos. 
Déficit (Madame): Título ofensivo a Maria-Antonieta, utilizado em particular em 1787-89. 
Défrichement: Limpeza de terras estimuladas pelo governo após 1776, mas de um modo tal que favoreceu os senhores e 

conduziu à hostilidade dos camponeses face às tentativas de prejudicar as terras comunais. 
Dépôts de mendicité: Asilo para mendigos e vagabundos criados em 1767. 
Dérogeance: Perda dos privilégios vinculados à nobreza, como resultado do engajamento em atividades consideradas 

aviltantes (atividades servis, trabalho manual, etc.). 
Dîme: Imposto, retirado das colheitas, devido ao clero na Idade Média e sob o Ancien Régime.  
Dîmes inféodées (Ancien Régime): dîmes ilegítimas (dîmes as quais desfrutava um leigo). 
Directoire: Assembléia que sucede à Convenção e governa a França de 26 de outubro de 1795 até 10 de novembro de 1799. 

O poder legislativo era confiado às duas Câmaras, o Conselho dos Quinhentos e o Conselho dos Anciões. O Executivo 
era exercido por diretores eleitos pela s Câmaras com mandato de um ano. O golpe de Estado de Napoleão Bonaparte 
pôs fim à sua atividade.  

Districts: 1) Divisões eleitorais de Paris, 60 no todo, criadas para as eleições aos Estados-Gerais e que foram substituídas 
por 48 seções pela lei municipal de 21 de maio de 1791; 2) Principais subdivisões administrativas dos departamentos; 
importante agente para a legislação revolucionária durante o ano II, foram abolidos em 1795. 

Domaine congéable: Tipo de arrendamento particularmente favorável aos tenants, corrente na Bretanha. O senhor possuía a 
terra e o tenant as construções. 

Don gratuit: Doação voluntária cujo montante era periodicamente decidido pela Assembléia do clero e que consistia em um 
pagamento à Coroa em substituição ao imposto. O termo era também utilizado para as obrigações financeiras de outras 
corporações. 

Doublement du tiers: Subentendido do tiers-étad, direito para o tiers-étad (concedido por Necker em 27 de dezembro de 
1788) eleger, para os Etats Généraux, um número de deputados igual aquele das duas outras ordens. 

Droite: Originalmente, o grupo de deputados que sentava a direita do presidente da Assembléia Constituinte de setembro de 
1789, e que compreendia os membros mais "à direita". 

Droits casuels: Ver "Casuel". 
Echevin (Ancien Régime): Magistrado municipal (particularmente em Paris e no norte da França). 
Egaux: Partidários da Conjuração dos Iguais de Babeuf. 
Electeurs: 1) Indivíduos que, no sistema eleitoral de vários níveis para os Etats Généraux, elegiam os deputados de Paris e 

que tiveram um papel importante na crise política do verão de 1789; 2) Indivíduos escolhidos nas Assembléias Primárias 
de Cidadãos Ativos para eleger os deputados à Assembléia Legislativa e à Convenção; 3) Os príncipes e bispos alemães 
que tinham o direito de voto [droit d'elire] no Sacro Império Romano. 

Elections (Ancien Régime): Principais sub-divisões das généralites. 
Embrigadement: Fusão em um única semi-brigada de um batalhão de soldado e de dois batalhões de voluntários (o principal 

meio pelo qual o amalgame foi realizado em 1793-94). 
Emigrant, émigré: Indivíduos, não somente nobres, que abandonaram a França sob motivações políticas durante a 

revolução. 
Enfants de la patrie: Bastardos, órfãos, crianças abandonadas sob o Ancien Régime. 
Enragé: Epíteto injurioso utilizado diversamente e notadamente pelos aristocratas para descrever os jacobinos em 179-91 e 

para descrever os militantes das seções dirigidas por Jacques Roux, Varlet, Leclerc, etc que pediam uma legislação 
econômica rigorosa durante a primavera e o verão de 1793 e que o governo revolucionário adotou gradualmente. O seu 
programa, destinado ao resgate das classes mais miseráveis, previa o confisco do trigo, impostos para os ricos, 
condenação à morte para os açambarcadores e especuladores. Foram eliminados em setembro de 1793.  

Etat civil: Registro de nascimentos, casamentos e óbitos que se tornou monopólio do Estado pela lei de 20 de setembro de 
1792. 

Etats Généraux: Assembléia representativa das três “ordens” da nação (Clero, Nobreza, Terceiro Estado), não se reunia 
desde 1614. A desastrosa situação das finanças obrigou Luís XVI a convocar, em janeiro de 1789, os Estados Gerais 
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para que se reunissem em abril. No entanto a abertura dos Estados Gerais correu no dia 5 de maio de 1789, em 
Versalhes. A partir de 9 de julho, se transformou em Assembléia Nacional Constituinte.  

Exagéré (neologismo): Extremista político, ultra-revolucionário. 
Exclusif: 1) Reunião de prescrições regulamentando o comércio, sob o Ancien Régime, entre a França e suas colônias não 

controladas por companhias aprovadas; 2) Termo abusivo pós-termidoriano para designar os jacobinos que 
supostamente pretenderam excluir da República aqueles que julgavam não ter virtude cívica. 

Fabrique: Estrutura (da igreja); sacristia; pequena empresa compreendendo alguns ateliês. 
Factieux: "Sediciosos", termo pejorativo em particular para os jacobinos. 
Fanatisme: Sob o terror, maneira habitual de descrever o catolicismo. 
Faubourgs: Subúrbios ou, como em Paris, os antigos subúrbios (por exemplo; Faubourg Saint-Antoine, Faubourg Saint-

Michel) que em 1789 estavam dentro dos muros da cidade; e por extensão a população trabalhadora dos faubourgs. 
Fayettiste: Partidários de La Fayette. 
Fédéralisme: Sistema político federal defendido pelos deputados girondinos (por exemplo, Brissot, Buzot) na Convenção. 

Principal programa suposto da "Revolta Federalista", resultado do expurgo dos deputados girondinos da Convenção nas 
jornadas de 31 de maio e 2 de junho de 1793. 

Fédéraliste: Partidário do federalismo (em particular utilizado pejorativamente contra os girondinos). 
Fédération: manifestação de fervor patriótico cuja primeira teve lugar na província nos final de 1789 e que se tornou muito 

popular através de toda a França na seqüência da Fête de la Fédération em julho de 1789. 
Fédération (Fête de la): Cerimônia ritual proclamando a unidade nacional, tendo sua origem na província e popularizada 

pela decisão da Assembléia Constituinte de marcar o primeiro aniversário, em 1790, da queda da Bastilha em uma 
complexa cerimônia no Campo de Marte em Paris. 

Fédérés: Indivíduos, muitos dos quais Guardas Nacionais, enviados da província a Paris para celebrar a Fête de la 
Fédération – em particular em 1790, depois em 1792 – quando muitos federados estavam implicados no retorno de Luís 
XVI. 

Féodalité: Sistema político e social do Ancien Régime, compreendendo elementos feudais e senhoriais, mas também a 
compra de impostos [commerce des charges], as dîmes, os privilégios sociais, a hierarquia aristocrática, etc. 

Fermage: Sistema de tenure [exploração agrícola antigamente concedida por um senhor a um vassalo ou a um outro senhor 
em troca de taxas ou de serviços] diferente da meação (que implica em pagamento in natura) uma vez que é baseada no 
pagamento em dinheiro. 

Fermier: Locatário que ocupa uma terra sob o sistema de fermage; contratado responsável pela coleta de um imposto, de 
uma dîme, de uma taxa senhorial, etc.; Coletor de imposto (frequentemente nomeado fermier général). 

Ferme générale: Ver Fermier Général. 
Fermier Général (Ancien Régime): Coletor de impostos, responsável pelo levantamento da maior parte dos impostos reais 

indiretos, geralmente detestados, a Ferme Générale foi abolida em 1790 e muitos dos fermiers acabaram no cadafalso 
durante o Terror. 

Feu (Ancien Régime): Lar e, por extensão, a família que vivia em torno dele, frequentemente a base de distribuição de 
imposto. 

Feuillants: Monarquistas constitucionais compreendendo La Fayette, Duport, Barnave, Bailly, os irmãos Lameth, que 
romperam com o Clube dos Jacobinos na seqüência da fuga a Varennes e estabeleceram sua própria organização em 
monastério de Srictes Bernardines (os feuillantes); utilizado também, a partir do final de 1791, para designar os 
moderados e realistas. Opuseram-se aos realistas intransigentes e aos Jacobinos. O clube desapareceu depois de 10 de 
agosto de 1792. 

Fief: Para o fim do século XVI este termo feudal, designando a sujeição senhorial, era utilizado mais ou menos como 
sinônimo de senhoria ou de toda propriedade nobiliária. 

Floréal (loi du 22 (..) An VII/22 Mai 1798): Golpe do Diretório destinado a eliminar a forte delegação de esquerda eleita nas 
eleições do ano VI. 

Forain: Indivíduo possuidor da terra em uma paróquia mas residindo habitualmente fora da mesma (frequentemente em 
uma cidade). 

Fournée: Grupo de prisioneiros apresentados juntos diante do tribunal revolucionário. 
Franc: Unidade monetária aproximadamente equivalente a um livre; este último era largamente utilizado sob o Ancien 

Régime sendo cada vez mais substituído pelo primeiro a partir de fins de 1790. 
Franc-alleu (Ancien Régime): Propriedade fundiária livre isenta de todas as obrigações feudais e senhoriais. 
Franc-fief (Ancien Régime): Importância paga à Coroa por todos roturier na compra uma senhoria. 
Franc-salé (Ancien Régime): Alocação gratuita de sal a certos indivíduos privilegiados (oficiais reais, etc.) e instituições 

(monastérios, asilos, etc.). 
Fraternisation: Ato ritual de união entre companheiros patriotas, frequentemente sinônimo de ato da Federação. 
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Fraternité et secours (décret de): Decreto de 19 de novembro de 1792 oferecendo "fraternidade e ajuda" a todos os povos 

que desejassem se libertar do jugo do Ancien Régime.  
Frontières naturelles: A doutrina das "fronteiras naturais" (quer dizer, os Alpes, os Pirineus e o Reno) esboçada 

primeiramente na Assembléia Legislativa e que se tornou um importante aspecto na política internacional durante o 
período do Diretório. 

Fructidor: Golpe de Estado de 4 de setembro de 1797 (18 do frutidor do ano V) pelo qual os diretores Barras, La 
Révelliere-Lépeaux e Reubell expurgaram o Diretório e os Conselhos dos membros da ala direita. 

Gabelle (Ancien Régime): A mais odiada taxa sobre o sal, suprimida em 1790, baseada antes sobre o consumo teórico que o 
sobre o consumo real; Na linguagem popular utilizada sem discriminação para todas as taxas sobre consumo. Ver 
também "Pays de Gabelle".  

Gabelou: Oficial da Ferme Générale responsável pela coleta da taxa sobre o sal; oficial da Empresa pública. 
Garde constitutionnelle: Guarda real compreendendo 1800 homens, autorizada por Luís XVI pelo decreto de 30 de 

setembro de 1791. Dispersada pela Assembléia Legislativa em 19 de maio de 1792. 
Garde du corps législatif: Guarda de 1500 homens destinada a proteger o Conselho dos 500 e o Conselho dos Antigos. 
Garde du Directoire: Guarda de 360 homens instituída pela Constituição do ano III para proteger os membros do Diretório. 
Garde nationale: Milicia de cidadãos nascida durante a crise revolucionária de julho de 1789 com o objetivo de manter a 

ordem interna e a defesa nacional. Organizada por uma série de leis em 1789-91. 
Gardes-françaises: Regimento de infantaria da casa real sob o Ancien Régime e cujos desertores foram utilizados na tomada 

da Bastilha em julho de 1789. Incorporada na Guarda Nacional de Paris em agosto de 1789. 
Garenne (droit de) (Ancien Régime): Direito dos senhores de gozarem o monopólio de manutenção de reserva de caça de 

coelhos.  
Gendarmerie: 1) (Ancien Régime) Tropas de cavalaria ligadas à casa de diversos personagens reais; 2) Nome adotado pela 

maréchaussée [antigo corpo militar a cavalo, encarregado da segurança pública] reformada, a força policial para-militar 
a partir de 1789. 

Générale: Toque de tambor chamando os cidadãos às armas. 
Généralité: Principal unidade fiscal e administrativa da França do Ancien Régime. 
Gens sans aveu: Indivíduos que não dispunham de pessoas respeitáveis capazes de oferecer garantias para eles; indigente, 

vagabundo. 
Germinal (journées de): Insurreição popular derrotada em Paris em 1 e 2 de abril de 1795 (12-13 do germinal de ano III), 

em nome de medidas políticas e econômicas radicais.  
Girondins: Grupo político da Assembléia Legislativa e na Convenção, compreendendo os deputados do departamento de 

Gironda (Vergniaud, Guadet, Gensonné) e outros (Brissot, Buzot, Isnard, etc.). Foram também chamados de Brissotinos 
ou Rolandistas. Antimonarquistas e favoráveis à guerra, conseguiram impô-la durante o “ministério girondino” de 1792. 
No processo contra o rei, embora desejassem salvá-lo, acabaram votando a favor de sua morte. Contrários à política da 
Comuna de Paris, foram acirrados inimigos dos Hebertistas. Vinte e dois deputados girondinos foram retirados da 
Convenção e sucessivamente presos em seguida à insurreição dos bairros de Paris controlados pela Montanha (31 de 
maio-2 de junho de 1793). Foram guilhotinados em outubro de 1793.  

Glanage (droit de) (Ancien Régime): Direito costumeiro dos pobres de uma paróquia de respigar nos campos cultivados 
após a colheita. 

Glandée (droit de) (Ancien Régime): Direito costumeiro para os aldeões de deixar seus porcos soltos nas florestas comunais. 
Gouverneur: Ver Gouvernement. 
Gouvernement (Ancien Régime): Principais regiões militares existentes na França. Cada uma era dirigida por um 

"governador", oriundos habitualmente da mais alta aristocracia.  
Gouvernement révolutionnaire: Título muito frequentemente atribuído ao governo de urgência baseado no Comité de Salut 

Public que emergiu a parti de 1792 e terminou após o Thermidor. 
Grand'Chambre: A mais antiga e prestigiada câmara do Parlamento de Paris, que se ocupava das tarefas da mais alta 

importância. 
Grand Châtelet: Ver Châtelet. 
Grand Conseil (Ancien Régime): Jurisdição soberana encarregada de regular as diferenças entre os parlamentos. 
"Grande Nation" (neologismo 1796-7): Ou seja, a França na medida em que ela se estendia para integrar os novos territórios 

e para organizar outros Estados. 
Grande Peur: Medo pânico que varrera a França no final de julho e no início de agosto de 1789, provocando ataques contra 

o feudalismo e a favor de sua abolição. 
Grand Livre de la Bienfaisance Nationale: Estabelecido pela lei de 22 do floreal do ano II (11 de maio de 1794) e que 

estabeleceu um grande esquema de pensões para os pobres rurais. 
Grand Livre de la Dette Publique: Registro unificado da dívida nacional, introduzido por Cambon em 24 de agosto de 1793 

e interrompido a partir de 1794. 
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Grands Bailliages: 1) 47 cortes reais estabelecidas pelos Editos de maio de 1788 (que jamais se reuniram), destinados a 

fragmentar o poder dos parlamentos; 2) às vezes, utilizado também nas maiores eleições de Baillages para os Estados 
Gerais. 

Greniers à sel (Ancien Régime): Agência jurídica e administrativa ou jurisdicional em relação com a gabelle. 
Greniers d'abondance: Reserva de cereais estabelecida pelo decreto de 9 de agosto de 1793 para os tempos de escassez. 
Guet et garde (Ancien Régime): Obrigação de trabalho (habitualmente permutado por dinheiro) pelo qual os camponeses 

eram supostos assegurar a guarda do castelo de seu senhor. 
Guillotine sèche: Deportação, habitualmente na Guiana, que era aplicada aos delinqüentes políticos, notadamente nos 

períodos do Thermidor e do Diretório. 
Hébertiste: Partidários de Hébert, editor do Père Duchesne, cuja base de poder se encontrava nas seções de Paris e na 

Comuna. Foram acusados por Saint-Just (15 de março de 1794) de conspirar contra a Convenção.  
Hobereau: Épervier [falcão], modo pejorativo de falar de membro da aristocracia proprietária de terras. 
Hospice de l'humanit: Hospital [hôpital, hôtel-dieu]. 
Hôtel-de-ville: Prefeitura de Paris que foi a sede da Comuna. 
Impartiaux: 1) A direita da Assembléia Constituinte de 1789-90; 2) Os membros da Planície na Convenção. 
Impôt territorial: Ver Subvention territoriale. 
Incivisme (neologismo): Falta de virtude cívica, delito punível sob o Terror. 
Incroyables: Jovens realistas vestidos de modo extravagante sob o período do Thermidor (termo freqüentemente utilizado 

como sinônimo de Muscadins). 
Indulgents: Nome dado a Danton, Desmoulins e a seus partidários que, a partir de do final de 1793 (?), demandavam 

clemência e o relaxamento do Terror. Ajudaram Robespierre contra os Hebertistas, mas foram eliminados por sua vez. 
Processados, subiram ao patíbulo a 6 de abril de 1794. 

Insermentés: Padres que recusaram o juramento de fidelidade à Constituição Civil. 
Insoumis: Conscritos que não se apresentavam. 
Intendants, ou Intendants de justice, police et finances: Os principais agentes da Coroa nas províncias sob o Ancien Régime. 

Havia um para cada généralité. 
Jacobins: O núcleo originário foi o Clube Bretão, fundado em maio de 1789 em Versalhes, durante a reunião dos Estados 

Gerais. Depois se fundiu com a Sociedade dos Amigos da Revolução, estabelecendo a sua sede no convento dos 
Jacobinos à Rua Saint-Honnoré, depois da divisão dos Feuillants e dos Girondinos, foi completamente dominado por 
Robespierre e pelos Montanheses. Foi fechado a 11 de novembro de 1794.  

Jacquerie: Insurreição camponesa violenta.  
Jeunesse dorée: Bandos de jovens dândis organizados após o Thermidor, por Féron e que vagavam atacando os antigos 

combatentes e os jacobinos. 
Journalier: Trabalhador por jornada. 
Journée: Os dias durante os quais os atos de grande significado tiveram lugar (por exemplo: 14 de julho de 1789, 10 agosto 

de 1792); Uma jornada de trabalho e, por extensão, o salário de uma jornada de trabalho. 
Journée des tuiles: O 7 de Junho de 1788, quando o povo de Grenoble jogou telhas (e outros objetos) do telhado sobre os 

soldados chamados para acabar com a oposição do Parlamento de Grenoble à Coroa. 
Jurade (Ancien Régime): Grupo de oficiais municipais (Jurats) de Bordeaux sob o Ancien Régime. 
Jurande (Ancien Régime): Direção eleita de uma guilda. 
Laboureurs: Camada superior do campesinato que possuía um arado e contratava jornaleiros. Em certas regiões, entretanto, 

chamava-se assim todos os camponeses. 
Lanterner (neologismo): Pendurar um indivíduo, um aristocrata, etc., em um lampadário (lanterna). 
Lèse-majesté: Traição contra o rei (até fins de 1791). 
Lèse-nation: Neologismo adaptado, em 1789, de lesa-majestade: traição, ataque contra a nação (ver as mesmas criações: 

lesa-constituição, lesa-convenção, lesa-pátria, e mesmo lesa-jacobinismo, etc.) 
Lettre de cachet (Ancien Régime): Carta administrativa selada, assinada pelo monarca e autenticada por um ministro, 

contendo uma ordem de detenção contra um indivíduo: a ordem devia ser executada rápida e secretamente, e não cabiam 
recursos diante dos tribunais. 

Lettres de jussion (Ancien Régime): Ordem real requerendo o registro de uma lei e ultrapassando a remontrance do 
parlamento. 

Lettres de rémission: Perdão real. 
Levée en masse (neologismo): Lei de 23 de agosto de 1793 mobilizando a nação francesa para o esforço de guerra. 
Lit de justice (Ancien Régime): Sessão solene do Parlamento na presença do rei (que era instalado sobre um "leito" 

cerimonial de almofadas) ao curso da qual o monarca forçava o registro de um Edito, ultrapassando as advertências do 
Parlamento. 
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Livre: 1) Medida de peso (entre 380 e 552 gramas, em função do lugar); 2) Unidade monetária de base do reino desde São 

Luís, cujo valor exato variava em função do lugar de origem. 
Livre tournois: Livre de Tours, base na moeda desde 1667.  
Lods et ventes (Ancien Régime): Pesada carga senhorial, pagável quando uma propriedade mudava de mãos através da 

venda. 
Loi agraire: De fato, simplesmente a idéia de redistribuir a propriedade pela expropriação dos ricos e elaborando um 

sistema de propriedade da terra mais igualitário. 
Loi des otages: Lei de 12 de julho de 1799 (24 do messidor do ano VII), e segundo a qual as relações (pessoas ligadas) dos 

emigrados vivendo na França poderiam ser consideradas responsáveis por ações subversivas dos emigrados. 
Madame: Título dado à esposa do Monsieur, à mais velha das filhas do irmão do Rei. 
Mademoiselle: Título de cortesia atribuído às primogênitas dos irmãos e tios do rei.. 
Mainmortable: Ver Mainmorte. 
Mainmorte: 1) Pessoas de mainmorte ou mainmortables, bem pouco numerosos em 1789, eram servos sob forte 

dependência pessoal e cujo direito de transmitir sua propriedade dependia de seu senhor; 2) Bens de mainmorte eram 
aqueles possuídos por monastérios, asilos, etc., e que eram inalienáveis. 

Maîtres des requêtes (Ancien Régime): Grupo de homens de lei venais e de burocratas (67 em 1789) nas fileiras do qual 
eram escolhidos a maior parte dos administradores locais (conselheiros de Estado, Intendentes, etc.) 

Mandats territoriaux: Papel moeda introduzido em março de 1797 mas que seguiu o desastroso crack do assignat e foi 
abandonado em fevereiro de 1797 (então valia menos de 1% de seu valor nominal). 

Manège (Sala de): Palco no qual a Assembléia Constituinte, a Assembléia Legislativa e a Convenção tiveram suas sessões 
de 9 de novembro de 1789 a 9 de maio de 1793; onde o Conselho dos Antigos se encontrou de 1795 até 21 de janeiro de 
1799 e que foi, em seguida, alugado ao néo-jacobino Clube de Manège. 

Manœuvrier, manouvrier: Trabalhador jornaleiro, em particular nos trabalhos pesados. 
Marais: A Planície – ou seja, os deputados centristas na Assembléia Legislativa e na Convenção. 
Marc d'argent: Moeda valendo 52 livres. O pagamento de um imposto deste valor era condição requerida para ser elegível 

como deputado em 1789, junto com a propriedade da terra. Esta condição foi abandonada na Constituição de 1791. 
Maréchaussée (Ancien Régime): Força policial para-militar a cavalo, reorganizada como gendarmerie em 1790. 
Marseillaise: Escrita por Rouge de l'Isle, originalmente o "canto de guerra para o exército do Reno" (1792). A canção 

tornou-se hino nacional em 14 de julho de 1795. 
Martyrs de Prairial: Os seis deputados Montanheses (Bourbotte, Duquesnoy, Duroy, Goujon, Romme, Soubrany) 

condenados á morte por sua pretensa implicação no levante do prairial e que foram executados ou suicidaram em 16 de 
junho de 1795. 

Maximum: Conjunto de medidas para o estabelecimento dos preços: a lei de 4 de maio de 1793 introduziu regulamentações 
relativas aos cereais; a lei de 29 de setembro de 1793 (chamada de Máximo Geral) as generaliza para todos os artigos de 
primeira necessidade incluindo (em teoria) os salários. 

Meneur: Agitador 
Menu peuple: O povo em geral (particularmente das cidades) 
Merveilleuses: Mulheres da moda que se vestiam de maneira provocativa durante o período do Diretório (exemplo: 

Madame Tallien, Madame Hamelin). 
Mesdames: As tias de Luís XVI, Madame Victorie e Madema Adélaide, cuja emigração para Turin em fevereiro-março de 

1791 provocou uma pequena tempestade política. 
Métayage: Forma de tenure [exploração agrícola antigamente concedida por um senhor a um vassalo ou a um outro senhor 

em troca de taxas ou de serviços] na qual o tenant dividia a colheita com o proprietário, habitualmente no lugar de 
pagamento em dinheiro; forma de tenure mais difundida na França do Ancien Régime. 

Métier: Profissão; agrupamento profissional, corporação (Ancien Régime). 
Midi: O sul da França. 
Milices bourgeoises: Milícias urbanas, utilizadas, sobretudo em 1789, para fins cerimoniais mas que transformaram-se 

seguidamente nos embriões da Guarda Nacional durante a crise do verão de 1789. 
Milice, ou milice provinciale (Ancien Régime): Instituída em 1688, fornecimento de homens por uma forma de conscrição e 

ocasionalmente incorporados no exército regular, foi suprimida em 6 de março de 1791. 
Modérantisme: Sistema político de moderação (por volta de 1793 sinônimo de federalismo, realismo, etc.). 
Monarchiens: Deputados anglófilos da Assembléia Constituinte que, durante o verão e outubro de 1789 defenderam uma 

legislação bicameral ao estilo britânico. 
Monsieur: Título de cortesia do mais velho dos irmãos do rei; quando da eclosão Revolução, o título pertencia ao Conde de 

Provença, futuro Louis XVIII; e em 1796, passou ao Conde de Artois, futuro Charles X. 
Montagne: Nome dado aos deputados da ala esquerda (montagnards) liderados por Danton e Robespierre e que ocupavam 

bancos superiores à esquerda da bancada da Sala Manège. Composto aproximadamente por 120 deputados, quase todos 
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Jacobinos, constituía a esquerda da Assembléia. Adversários dos Girondinos, conseguiram eliminá-los em junho de 
1793. Organizaram o governo revolucionário e o Terror, combatendo as facções extremistas (Enragés e Hebertistas) e a 
direita (Indulgentes).  

Municipalité: Os administradores (presidente da câmara municipal, etc.) de cada comuna. 
Muscadins: Jovens dândis realistas (termo utilizado a partir de 1793 e aplicado “à juventude dourada” no período pós-

termidoriano). 
 Nationaliser (neologismo): Tornar nacional, ser adotado pela nação, popularizar num sentido Revolucionário. 
Noblesse d’épée: “A velha nobreza” que supostamente obteve o seu estatuto nobiliário por feitos de arma. 
Noblesse de cloche: Indivíduos que tivessem obtido o estatuto nobiliário pelos serviços municipais (por exemplo, à Paris, 

Toulouse). 
Noblesse de robe: Indivíduos que o estatuto nobiliário provinha do seu posto na burocracia real. 
Noirs: 1) Partidários do regresso ao Ancien Régime (em especial no outono de 1789); 2) Negros.  
Noyades: Liberação em massa de padres refratários (e de outros) na embocadura do Loire perto de Nantes, organizada por 

Carrier no fim de 1793 e início 1794. 
Octrois: Péage (pedágio) sobre as mercadorias que entram nas cidades. Abolidos em 19 de fevereiro de 1791 mas 

gradualmente restabelecidos partir de outubro de 1798. 
Officier: Detentor, contra pagamento, de um posto administrativo na burocracia real. 
Ordres: As três ordens, ou seja, o clero, a nobreza e o tiers-étad, nas quais a sociedade de Ancien Régime era 

convencionalmente dividida. 
Ouvriers: Trabalhadores manuais especializados ou semi-especilizado. 
Pacage (droit de): Direito coletivo usual de fazer pastar o gado nas matas. 
Pacte colonial: Ver exclusif. 
Pacte de famille: Aliança diplomática unindo, desde 1761, os ramos da família Bourbon e os tronos da Espanha e da França. 
Pacte de famine: Pretensa conspiração atribuída, no século XVIII, a mercadores, ministros e mesmo a membros da família 

real, a fim de esfaimar o povo retirando o trigo do mercado até que seu preço atingisse níveis muito elevados. 
Pairs: O supra-sumo da aristocracia francesa, compreendendo em 1789 os príncipes do sangue, os seis eclesiásticos 

superiores e quase 40 Duques. 
Palais-Royal: Residência parisiense do duque de Orléans que, a partir de 1780, se tornou um centro de comércio e no fim 

dos anos 1780 uma base para as atividades revolucionárias. 
Panthéoniste: Membro do Clube neo-Jacobino do Panteon, 1795-96. 
Parcours (droit de): Direito costumeiro para os aldeões de fazer pastar o seu gado sobre as terras comuns das aldeias 

vizinhas. 
Parlements: As principais Altas Cortes de Apelação sob o Ancien Régime; em número de 13 em 1789. A mais importante, o 

Parlamento de Paris, compreendia diversas câmaras, senado que a mais antiga era a “Grande Câmara”, bem como três 
câmaras dos inquéritos, uma câmara de requerimento, o tribunal criminal conhecido como Tournelle e diversas outras 
câmaras. 

Pataud: Termo pejorativo utilizado pelos Vendéens para designar os patriotas. 
Patente: Imposto direto, introduzido em 1791, aplicado a todos os comerciantes, artesões e empresários. 
Patriotes: Termo utilizado pela primeira vez em 1787-88 para os oponentes de Calonne e de Brienne, em seguida, após 

1788, para os oponentes dos parlamentos e, por último, para todos os partidários das idéias novas em 1789. 
Patriotes de 1789: Três batalhões de ex-Montagnards formados para defender a Convenção contra as seções realistas 

rebeldes quando do levantamento do Vendémiaire. 
Pays conquis: Ver Pays d’imposition. 
Pays d'élection, (Ancien Régime): Zonas sem estados provinciais e cuja administração financeira era gerida por “escritórios 

das finanças” em colaboração com o Intendant local. 
Pays d'imposition: Zonas taxadas (em especial as províncias recém anexadas ou “países conquistados”) onde a 

administração dos impostos estava diretamente sob a responsabilidade dos Intendants e onde não haviam estados 
provinciais, escritórios das finanças, etc. 

Pays de gabelle: Regiões onde o imposto sobre o sal (Gabelle) era fixado a uma taxa uniforme. Em 1789, havia os países da 
grande gabelle (onde o preço do sal era de 12-13 sous la livre); os países da petite gabelle (6-8 sous); pays de salines (2-
6 sous); pays redimés e país de quart-bouillon (menos de 2 sous) e os pays exempts (3-6 dinheiros).   

Pays de grande culture: Zonas de cultura em campos cheios, em especial no norte e o nordeste da França, caracterizadas 
por uma agricultura em grande escala, em especial de cereais. 

Pays de petite culture: Zonas (em especial o oeste e o sul da França) onde policultura de subsistência era a regra e onde as 
superfícies cultivadas eram pequenas. 

Pays de petite gabelle: Ver Pays de Gabelle. 
Pays exempts: Ver Pays de Gabelle. 
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Pays rédimés: Ver Pays de Gabelle. 
Pays de salines: Ver Pays de Gabelle. 
Pays de taille personnelle: Ver Taille. 
Pays de taille réelle: Ver Taille. 
Pays d'états (Ancien Régime): Zonas que tinham assembléias representativas dos três estados e que, nomeadamente, 

contribuíam para a distribuição e a coleta das taxas reais. 
Péage (Ancien Régime): Concessões sobre as estradas, as pontes, os vaus, etc. Diz-se que existiam 600 às vésperas da 

Revolução. 
Pêche (droit de) (Ancien Régime): Monopólio de pesca da qual gozava o senhor. Abolido em 28 de novembro de 1793. 
Pékin (neologismo: 1797): Termo pejorativo do jargão militar para os representantes da autoridade civil e, por extensão, aos 

civis em geral. 
Petites Maisons: Casas para pobres em Paris, conhecidos ser asilos de loucos. 
Philippotins: Partidários de Philippeaux (e não de Philippe, duque Orléans). 
Philosophes: Os escritores e pensadores das “Luzes” francesas. 
Physiocrates: Aqueles que seguiam os princípios dos economistas associados a Quesnay, que sublinhava a importância de 

uma agricultura forte. 
Piteux: Jogo de palavras jacobino, designando os partidários contra-revolucionários de William Pitt e os indivíduos dignos 

de piedade por sua estupidez política. 
Plaine: Os deputados do meio do hemiciclo que tendiam a sentar sobre os bancos inferiores e no meio dos degraus de 

bancada da Sala Manège na qual a Assembléia Legislativa e a Convenção reuniam-se. 
Portion congrue: Vencimento que recebiam os padres das paróquias nas quais o proprietário do dîme era um estrangeiro; 

em 1786 os vencimentos foram elevados de 500 para 700 livres para um cura e de 200 para 350 livres para um vigário, 
no entanto estes níveis eram considerados como ridiculamente baixos. 

Prairial (coup d'état du 30): A suposta “journée dos Conselhos” que assistiu  a exclusão de Merlin de Douai e de La 
Révellière-Lépeaux do Diretório (18 de junho de 1799). 

Prairial (journées de): Levantamento popular parisiense (20-23 de maio de 1795/1-4 do prairial do ano III). 
Prébende: Benefício de qualquer eclesiástico, em especial o dignitário de uma catedral. 
Préséance: Trajes cerimoniais e convencionais de superioridade, particularmente largos sob o Ancien Régime. 
Prévôt des marchands (Ancien Régime): Chefe da administração municipal o Prévôté de Paris (de Ancien Régime), órgão 

jurisdicional excepcional (o mais conhecido era o Prévôt Maréchaussée). 
Princes possessionnés: Dirigentes dos pequenos principados alemães encravados no Leste da França e garantidos pelo 

Tratado de Westifália (1648). 
Privilégiés: Grupos e indivíduos que possuem privilégios – em 1789 torna-se sinônimo de nobres e membros do clero. 
Procureur (Ancien Régime): O termo foi substituído por avoué na Revolução. 
Procureur de la commune: Funcionário eleito em cada comuna e cuja responsabilidade era defender os interesses da 

comunidade; nas cidades de mais de 10.000 habitantes, os procureurs tinham o direito de designarem assistentes 
(substitutos). 

Procureur du roi (Ancien Régime): Oficial real (suprimido em agosto de 1790) vinculado aos principais corpos financeiros 
e judiciais e responsável da proteção dos interesses da coroa. 

Procureur-général-syndic: Funcionários eleitos que, partir de 1790, são anexados à administração de cada departamento e 
que representam o poder judicial e asseguram a aplicação das leis. Foram suprimidos pela lei de 14 do frimário do Ano 
II/4 de dezembro de 1793. Sob o Diretório, foram substituídos pelos Comissários do poder executivo. 

Procureur-syndic: Funcionário operando a nível do distrito, 1790-95, a mesma maneira que o Procureur-General syndic a 
nível do departamento. 

Provinces de l’étranger effectif: Zonas de taxas indiretas fora do órgão jurisdicional das Cinq Grosses Fermes. Geralmente, 
províncias incorporadas relativamente recente à França e caracterizadas por um regime de costume que, por muitos 
aspectos, era mais favorável ao comércio com o estrangeiro que com o resto da França. 

Provinces réputés étrangères: Zonas de taxas indiretas fora do órgão jurisdicional das Cinq Grosses Fermes e gozando de 
um regime de costume diferente, e frequentemente mais favorável, que as zonas das explorações agrícolas ou as 
provinces de l’étranger effectif.  

Purs: Realista extremista. 
Quart-bouillon: Ver Pays de Gabelle. 
Quartier d'hiver: 1) Aquartelamento dos exércitos durante o inverno; 2) No século XVIII, um imposto direto, além da taille, 

supostamente cobrado para pagar os quartiers d’hiver. 
Question: Tortura; a question preparatória era utilizada para se assegurar de uma confissão; a question prévia para se 

assegurar os nomes dos cúmplices. A primeira foi abolida em 1780, a segunda (em teoria pelo menos) em maio de 1788. 
Queue de Robespierre: Nome dado aos Montagnards pelos Thermidoriens após a queda Robespierre. 
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Rapporteur: Membro de um Comitê ou um Conselho encarregado apresentar um trabalho. 
Redevances: Termo genérico para as taxas, em especial as taxas senhoriais. 
Réfractaires: Indivíduos opostos nas leis da Revolução (utilizado em especial para os padres refratários que rejeitavam a 

Constituição Civil). 
Régale: Prerrogativa real de gozar dos rendimentos dos arcebispados vagos. 
Régicides: Membros da Convenção que votaram a morte de Louis XVI em 1793. Os que estavam ainda vida em 1816 foram 

exilados pelo restaurado Louis XVIII. 
Régie: Recolha dos impostos pelos funcionários de Estado (em oposição aos Fermiers). 
Remontrances: Objeções formais que as cortes soberanas (em especial os Parlements) podiam dirigir no quadro de objeções 

às leis que pareciam transgredir as “leis fundamentais do reino”. 
Renteabbé: Forma normal de crédito pela qual o mutuário aceita pagar ao prestamista uma percentagem do capital à 

perpetuidade; utilizado pelos corpos do Estado e das corporações assim como por particulares. 
Rentiers: Indivíduos das classes médias e altas que vivem de rendimentos estáveis. 
Représentants aux armées: Ver Représentants en mission. 
Représentants du peuple: Membros da Assembléia Nacional nos anos 1790. 
Représentants en mission: Deputados enviados pela Convenção, a partir de março de 1793, para reunir as províncias e 

supervisionar o esforço de guerra. Os vinculados aos exércitos Revolucionários também eram chamados “représentants 
aux armées”. 

République (Ancien Régime): Sentido de “Governo Popular”, que só foi transformado em “forma de governo sem rei” em 
1790-91. 

Républiques soeurs: Nome dado, no fim dos anos 1790, às novas Repúblicas estabelecidas sob controle francês (República. 
Cisalpina, Helvética, Romana, etc.). 

Retrait féodal: Direito dos senhores de intervir na venda de uma propriedade envolvendo um vassalo e de fazer a transação 
ao mesmo preço. 

Révolte nobiliaire: Resistência às reformas reais por parte dos nobres e dos Parlements em 1787 e 1788. 
Richérisme: Doutrina, popular no meio do baixo clero em 1789, derivada de Edmond Richer (1559-1631) que reivindicava 

uma maior representação do baixo clero no governo eclesiástico. 
Robin (Ancien Régime): Usuário de toga; magistrado, elevado funcionário de Estado. 
Rolandin, rolandiste: Partidário de Roland, girondino. 
Roturier: Homem comum, não nobre. 
Salut et fraternité: Forma de saudação muito utilizada na correspondência revolucionária em 1793-94. 
Sans-culottes (neologismo 1791): Pequenos proprietários e artesãos politicamente ativos nas seções de Paris e, por extensão, 

todos aqueles que defendiam as políticas radicais e igualitárias, em particular em 1793-94. Denominação dada aos 
militantes das seções parisiense. O nome refere-se à forma dos trajes em que os culottes setecentos tinham sido 
substituídos por calças compridas de pano grosseiro e listrado. A iconografia os representa também com paletó curto 
(carmagnole), barrete vermelho e alabarda. Têm uma definição social bastante confusa: operários, pequenos 
comerciantes e pequenos proprietários. 

Sans-culottides: Os cinco últimos dias do ano do calendário Revolucionário (os seis anos bissextos), não unidos aos doze 
meses. 

Séance royale: Sessão cerimonial do Parlamento e, após maio de 1789, dos Estados Gerais e da Assembléia Nacional, na 
presença do monarca. 

Sectionnaires: Membros politicamente ativos das secções de Paris. As secções, 48 unidades do governo local, substituíram 
os 60 distritos de 1789-90, nos quais Paris era dividida pela lei municipal de 21 de maio de 1790 e que se tornou o 
quadro da combatividade popular a partir de 1792. 

Seigneurie: Convencionalmente dividido em domínio, contendo o castelo, as principais construções de exploração agrícola, 
etc. ; e as censives, terras possuídas por camponeses sob obrigação senhorial. 

Sénéchaussée: Ver Bailliage. 
Septembriseurs: Nome pejorativo dado aos sans-culottes, aos fédérés e outras pessoas tidas para responsáveis pelos 

massacres de setembro de 1792 e, após Thermidor, utilizadas de maneira geral para todos os combatentes e Jacobinos do 
Ano II. 

Serment de haine à la royauté: Juramento de fidelidade exigido a todo funcionário público em Agosto de 1792. 
Serment de haine à la royauté et à l'anarchie: Juramento de fidelidade à República exigido a todo funcionário público em 

20 de Março de 1797 sob pena de deportação. 
Serment du Jeu de Paume: Juramento coletivo feito pelos membros do tiers-étad quando da sua reunião de 20 de Junho de 

1789 de não se separar antes que uma Constituição fosse adotada.  Foi formulado na sala do jogo da Péla, em Versalhes, 
porque o rei, para protestar contra o tiers-étad, mandara fechar a sala onde normalmente se reuniam os deputados. 
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Sociétés fraternelles: Clubes radicais formados em Paris em 1790/91, frequentemente associados e filiados ao Clube dos 

Cordeliers. 
Sociétés populaires: Termo geral aplicado aos clubes e sociedades locais, em especial a partir de 1791 e até refluxo da 

combatividade popular em 1794-95. 
Subvention territoriale: Imposto in natura sobre a terra, defendido por Calonne e Brienne em 1787, em resposta à ameaça 

de falência do Estado. 
Suisses de Châteauvieux: O regimento suíço que se amotinou em Agosto de 1790 e provocou um debate famoso entre a 

esquerda e a direita na Assembléia 
Suppléant (neologismo): Deputado substituto aos Estados Gerais e nas legislaturas seguintes, eleito simultaneamente ao 

deputado e chamado a ocupar a cadeira de deputado nos casos de morte, nomeação como ministro ou expulsão deste. 
Suspect: Em termos gerais, aqueles cuja ortodoxia estava dúvida; mais particularmente, as categorias de indivíduos 

(realistas, federalistas, funcionários públicos retornados, relações de emigrados, etc.) designados como suspeitos pela lei 
de 17 de Setembro de 1793. 

Syndic (Ancien Régime): Representante de uma paróquia, uma corporação, etc., que defendia os interesses da comunidade 
em questão diante da lei. 

Taille (Ancien Régime): Principal imposto real direto, criado em 1439. A sua base variava: nas regiões de taille pessoal, era 
baseada nos bens móveis; nas de taille real (em geral no sul da França) sobre a terra. 

Taillon (Ancien Régime): Suplemento à taille, criado em 1549. 
Taxation populaire: Venda forçada, a um preço julgado “correto”, de gêneros alimentícios e outras mercadorias, impostas 

pela ação direta. 
Temple: Nome dado em 1793 às muitas igrejas desapropriadas (désaffectées); por exemplo, Notre-Dame de Paris foi 

rebatizada “Templo da Razão”. 
Temple de l'humanité: Hospital. 
Terrage: Sinonimo de champart. 
Terreur blanche: (Em oposição Terror Vermelho de 1793-94) milícias realistas que durante os anos 1794-96 importunavam 

os antigos militantes populares. 
Terrier: Registro contendo os documentos legais relativos aos direitos senhoriais e a propriedade da terra. 
Terroriste (neologismo 1794): Termo utilizado quase apenas retrospectivamente para os que foram implicados no Terror, 

1793-94. 
Théophilanthropie: Conjunto de crenças religiosas e filosóficas de inspiração deísta, defendido por grandes figuras políticas 

(especialmente La Réveillière-Lépeaux) desde 1796 até à sua abolição formal em 1801. 
Thermidor: A journée do 9 do termidor do ano II (27 de julho de 1794): Assinalou a queda de Robespierre e de seus 

seguidores, graças à conspiração de alguns deputados da Convenção, entre os quais Fouché, Barras, Tillien, Fréron. A 
reação que se seguiu colocou um fim ao Terror, suprimiu o governo revolucionário e as leis por ele instituídas, levou ao 
fechamento do Clube dos Jacobinos e das sociedades populares, restabeleceu o culto católico. 

Tiers consolidé: O capital da dívida nacional posterior a “liquidação dos dois terços” de 1797 que reduziu o seu valor. 
Tiers Etat (ou Tiers): O terceiro estado dos Estados Gerais de 1789 e, por extensão, a nação francesa excluindo geralmente 

a nobreza e o clero. 
Tirage: Sorteio nas comunidades para designar os conscritos para a milícia provincial sob o Ancien Régime. 
Tournelle: Principal o tribunal criminal do Parlamento de Paris. 
Traite des noirs, traite des nègres: Comércio de escravos. 
Traites (Ancien Régime): Taxas cobradas sobre a importação de mercadorias e sobre o seu transporte entre províncias. 
Trésoriers de France (Ancien Régime): Funcionários normalmente agrupados em um “escritório de finanças” em cada 

généralité e que exerciam sua jurisdição sobre um grande número de assuntos financeiros 
Triage: Direito afirmado pelos senhores em certas circunstâncias para apropriar-se um terço das florestas comunais: 

utilizado sobretudo a partir do fim dos anos 1760, na seqüência do cercamento das terras comunais. 
Tribunes: Galerias públicas (da Assembléia Nacional, ao Clube dos Jacobinos, etc.). 
Tricolore: Ver Cocarde tricolore. 
Tricoteuses: Mulheres das classes populares que assistiam às sessões da Assembléia Nacional, da Comuna de Paris, etc. Um 

decreto da Comuna de 26 de dezembro de 1793 as autorizou tricotar enquanto assistiam às sessões. 
Triumvirat: 1) Maneira habitual de se referir aos líderes patrióticos Barnave, Alexandre de Lameth e Adrien Duport; 2) Às 

vezes utilizado, após o Thermidor, para se referir a Robespierre, Saint-Just e Couthon; 3) Nos anos 1770, o termo tinha 
sido utilizado a propósito dos ministros reais Maupeou, Terray e Aguillon. 

"Trois Comités": Utilizado sob Terror para designar o Comitê Salvação Pública, o Comitê de Segurança Geral e o Comitê 
de Legislação. 

Tutoiement: Utilização de forma mais familiar e mais fraternal do tratamento TU; utilizado mesmo na linguagem oficial 
durante o Ano II. 
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Tyran: Louis XVI (após 1791). 
Ultra, ultra-révolutionnaire: Revolucionários extremistas (utilizado por Robespierre, por exemplo, em relação a Hébert em 

dezembro de 1793). 
Ustencile (Ancien Régime): Taxa substituindo o alimento, a bebida, o aquecimento, etc., que a população era suposta 

fornecer as tropas reais; percebida em suplemento da taille.. 
Vaine pâture: Direito usual dos aldeões de fazer pastar o seu gado sobre as terras comuns. 
Vainqueurs de la Bastille: Título dado pela Assembléia Constituinte a 800 ou 900 pessoas que estavam em condições de 

demonstar que participaram ativamente da tomada Bastilha em 14 de Julho de 1789. 
Vandalisme (neologismo 1793): Espoliação das igrejas, destruição de obras de arte. 
Vassal: Termo utilizado em 1789 em um sentido não realmente feudal para designar um camponês. 
Vénalité des charges, des offices: Sistema corrente na burocracia real no qual os cargos eram compradas e hereditárias. 
Vendéen: Partidário da revolta contra-revolucionária no oeste da França, centrada no departamento da Vendéia. 
Vendémiaire: Revolta popular de direita à Paris, 5 de Outubro de 1795/de 13 do vindimiário Ano IV. 
Ventre: Maneira pejorativa de se referir aos deputados centristas, em especial sob o Diretório. 
Vérification des pouvoirs: Ratificação dos mandatos – questão que, no verão 1789, foi a causa de uma crise política, quando 

os deputados do tiers-étad recusaram a verificação de seus mandatos na ausência das duas outras ordens. 
Vicaire: Assistente do cura em uma paróquia. 
Vingtième: Imposto real equivalente à vintena do rendimento cobrado em diferentes ocasiões no século XVIII e, em 

especial, de 1782 a 1786. 
Visites domiciliaires: Incursões domiciliares, investigações de casa em casa (em especial à procura de armas e de suspeitos 

sob o Terror). 
 

 


