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Antecedentes
• Revolução francesa: difusão das ideias iluministas (fim dos privilégios do 1º e 2º estado, difusão das ideias de liberdade
igualdade e fraternidade).
• Grave crise econômica. Disputa de poder entre vários grupos (monarquistas, e jacobinos se opunham aos girondinos).
• O governo do Diretório (liderado pelos girondinos, alta burguesia), restabeleceu voto censitário, mas não conseguia
contornar a crise.
18 de Brumário Golpe de Napoleão Bonaparte. Foi apoiado por alguns membros do Diretório, o exército e burguesia,
pois acreditavam que um governo forte restabeleceria a ordem. Estabeleceu o consulado, sendo composto por 3 cônsules,
o primeiro era Napoleão.
Napoleão Bonaparte
Nasceu em Ajaccio, Córsega em 1769. Foi tenente da artilharia do exército francês aos 19 anos e general aos 27
anos, saindo vitorioso em várias batalhas na Itália e na Áustria. Para os biógrafos, seu sucesso se deu devido a sua grande
capacidade como estrategista, seu espírito de liderança e ao seu talento para empolgar os soldados com promessas de
riqueza e glória após vencidas as batalhas.
A política interna
Napoleão esforçou-se para restabelecer a ordem interna na França:
▪ Centralizou a administração do país promoveu a recuperação da economia francês, reorganizou a arrecadação e
impostos investiu na construção de obras públicas, o que aumentou oferta de trabalho para um grande número de
desempregados;
▪ Criou o Banco da França e estabeleceu uma moeda nacional, o franco, essas medidas beneficiaram os comerciantes e
também os industriais franceses, que passaram a contar com mais fontes de financiamento;
▪ Manteve a divisão das terras senhoriais e da Igreja que haviam sido desapropriadas durante a revolução e, assim,
conquistou o apoio dos camponeses;
▪ Instituiu o ensino público controlado pelo Estado, que tinha como principal objetivo forma funcionários eficientes e
oficiais militares fieis à autoridade do imperador;
▪ Além de negociar a reconciliação com o clero, comprometendo-se a não interferir no culto católico;
Criou o Código Napoleônico.
O Código Napoleônico
Elaborado em 1804, o Código Civil Francês, consolidou os poderes da burguesia, promoveu a unidade nacional e
garantiu o direito à propriedade privada. O código consolidou os direitos individuais defendidos durante a revolução, como
a liberdade de consciência e de trabalho, a legalização do divórcio e o estabelecimento da igualdade de direitos entre os
filhos homens à herança paterna.
Por outro lado, o código proibia a organização de sindicatos e de greves ou de manifestações políticas contra o
governo. Além disso, mantinha a mulher em condição de inferioridade perante o marido nos contratos de casamento e
divórcio.
✓ Napoleão = 1º Cônsul, responsável pelo Poder Executivo por 10 anos (Constituição de 1802).
✓ Transformado em Cônsul Vitalício (1804 através de plebiscitos);
✓ Se torna Imperador (em 1804, através de plebiscitos).
✓
A política Externa
A política externa de Napoleão foi marcada pelo enfrentamento com vários exércitos europeus. O exército francês
venceu os austríacos e os prussianos em várias batalhas, mas não conseguiu derrotar a frota inglesa, perdendo a Batalha de
Trafalgar, em 1805. Napoleão investiu na política de criação de repúblicas irmãs ao redor da França, com o objetivo de
espalhar as instituições revolucionárias francesas pela Europa. No entanto, seu principal objetivo era derrotar a Inglaterra,
mas como não podia fazê-lo pelas armas, tentou vencê-la no plano econômico por meio do Bloqueio Continental de 1806.
– Napoleão proíbe os países da Europa de manter relações comerciais com a Inglaterra.
– Objetivo: vencer a Inglaterra através do esgotamento de sua economia.
– Fracasso:
• Contrabando.
• ING reforça comércio com outras áreas (principalmente América).

•
Fuga da família real portuguesa para o Brasil (1808).
Na época em que Napoleão decretou o Bloqueio Continental, Portugal era um importante aliado da Inglaterra, com
quem mantinha alianças militares e comerciais. Por esse motivo o governo português adiou ao máximo sua adesão ao
bloqueio, até que Napoleão declarou guerra aos países aliados a Inglaterra. Para evitar que Napoleão ocupasse o trono de
Portugal, a Corte portuguesa descolou-se em 1808, para o Rio de Janeiro.
A queda do Império Napoleônico
Para exercer maior controle sobre os países dominados, Napoleão impôs vários de seus parentes como governantes,
entre eles seu tio José Bonaparte, na Espanha. Essas imposições, no entanto, aumentaram a insatisfação dos governantes
desses países que se aliaram para combater os avanços franceses.
Rússia: também descumpriu o Bloqueio Continental. Napoleão e seus homens foram vencidos pelo imenso território
russo e principalmente, pelo rigoroso inverno. Além disso haviam conspirações de um golpe na França, o que fez Napoleão
voltar rapidamente para controlar a situação. Após esses fatos temos a luta da coligação europeia contra a França. Com a
queda de Paris, o imperador foi obrigado a abdicar.
•
–
–
•
–

1812 – Campanha da Rússia.
Grande derrota de Napoleão.
“terra arrasada”.
1814 – Sexta Coligação (RUS + ING + AUS + PRUS) vence Napoleão.
Exílio em Elba.
O Congresso de Viena (1815):

•
•
•
•
–
–
–
•

Reunião de potências europeias após a queda de Napoleão.
Principais países: AUS – RUS – PRUS – ING (vencedores).
Objetivo principal: restauração do Antigo Regime.
Princípios básicos:
LEGITIMIDADE – retorno de velhas dinastias absolutistas ao poder.
EQUILÍBRIO EUROPEU – divisão territorial no continente e no restante do mundo.
Maiores beneficiados: líderes.
FRA: fronteiras anteriores à Revolução Francesa.

–
–
–
–
–

Criação da SANTA ALIANÇA:
Exército conservador, criado por sugestão do czar Alexandre I (RUS).
AUS – RUS – PRUS.
Combate ao liberalismo e ao nacionalismo.
Manutenção das decisões do Congresso de Viena.
Contra os movimentos de independência na América Latina.
Exercícios Complementares: Era Napoleônica – Capítulo 4 – Parte II

1- Identifique os antecedentes da Era Napoleônica.
2- Quais os apoiadores que ajudaram Napoleão a chegar ao poder?
3- Escreva sobre Napoleão Bonaparte.
4- Defina a expressão “bonapartismo”.
5- Caracterize a política interna de Napoleão Bonaparte.
6- O principal legado de Napoleão foi o seu Código Civil. Escreva sobre o Código Civil Napoleônico.
7- Caracterize a trajetória de Napoleão.
8- Escreva sobre a política externa de Napoleão.
9- O que foi o Bloqueio Continental de 1806.
10- Identifique a relação do Bloqueio Continental de 1806, com a vinda da Família Real Portuguesa para o
Brasil em 1808.
11- Como a Rússia consegue vencer Napoleão em 1812?
12- Identifique os princípios básicos do Congresso de Viena (1815).
13- Caracterize a Santa Aliança.

