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A Era Napoleônica 

 

Resumo 

 

O 18 de brumário 

Durante os conflitos da Revolução francesa, contra as 

coligações estrangeiras que tentavam impedir o movimento 

francês, um jovem militar, nascido na Córsega, em 1769, 

destacava-se a cada batalha e conquistava a admiração 

dos franceses e uma rápida ascensão. O jovem Napoleão 

Bonaparte, assim, tornou-se uma das figuras mais 

emblemáticas do período revolucionário francês e foi 

fundamental para a mudança nos rumos da revolução e 

para a disseminação dos ideais burgueses e iluministas 

pelo mundo. 

Apesar do período de terror dos jacobinos e das prisões sucessivas de líderes girondinos durante a 

Convenção, a alta burguesia, no entanto, conseguiu se fortalecer e iniciar o período do Diretório. Com o 

Diretório e o poder girondino estabelecidos, Napoleão Bonaparte, passou a ser cada vez mais enlevado e 

visto pelos militares e por grupos da gironda como uma figura essencial para realizar a difícil missão de 

exaltar o nacionalismo francês, frear o caos das ruas, assegurar algumas conquistas da revolução e ainda 

enfrentar as monarquias europeias.  

O sucesso do novo líder e sua popularidade foram tão celebrados que, no dia 9 de novembro de 1799 (o 18 

de brumário no calendário revolucionário), com apoio militar e das elites girondinas, Napoleão Bonaparte 

tomou o poder em um plano orquestrado com Emmanuel Sieyès, estabelecendo na França o Consulado.  

O consulado 

Neste período, os desejos da alta burguesia de uma reorganização interna se consolidaram com a 

manutenção de um regime republicano, muito próximo aos militares e chefiado por Napoleão, Roger Ducos 

e Sieyés. Apesar dessa divisão inicial, Bonaparte passou a concentrar os poderes do consulado ao ser eleito 

primeiro-cônsul e, posteriormente, ao aprovar a Constituição do ano X, que ampliava ainda mais seus 

poderes. Assim, tinha domínio sobre o exército, sobre a criação das leis e das políticas externas. 

Essa fase da chamada era napoleônica, portanto, ficou conhecida pela conquista de uma 

maior estabilidade política, econômica e social, realizada através da criação do Banco da 

França (o franco como nova moeda), da organização de obras públicas, da construção de 

liceus, da reaproximação à Igreja Católica (concordata com o papa Pio VII, mantendo a  

igreja submissa ao Estado), do financiamento da indústria e da agricultura francesa e 

com a própria elaboração das Constituições de 1799 (Ano VII), de 1802 (Ano X) e de 

1804 (Ano XII). 

Por fim, Napoleão, ainda no Consulado, também estabeleceu o chamado Código Civil Napoleônico (1804), 

que garantia diversas vitórias burguesas da revolução, como o direito à propriedade privada, ao casamento 

civil, a igualdade de todos perante a lei e o respeito às liberdades individuais. No entanto, apesar dos direitos 

conquistados e da liberdade, este governo ficou marcado também pela forte censura à imprensa, 

perseguição de opositores e pela proibição de greves.  
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O Império 

Com o aumento da popularidade e o sucesso das conquistas, Napoleão, em 1804, 

através de um plebiscito, foi coroado Imperador dos franceses com a aprovação de 

60% da população e, agora, com a força da nova Constituição de 1804 (Ano XII). 

Napoleão, assim, distribuiu títulos nobiliárquicos e cargos públicos para familiares e 

beneficiou a elite militar, a alta burguesia e a antiga nobreza na formação de uma 

nova corte. O novo Estado francês, assim, iniciava um período de glórias, marcado 

por obras faraônicas, pela expansão territorial, por batalhas e pela disseminação dos 

ideais iluministas.  

O rápido crescimento francês, as sucessivas vitórias e o poder do exército assustavam as nações vizinhas, 

sobretudo a Inglaterra, que temia a perda de seu posto como a grande potência mundial, e do Império 

Austríaco, que via ameaçado o modelo absolutista-monárquico. Logo, os conflitos pela Europa se ampliaram, 

dando início ao período das chamadas guerras napoleônicas.  

Nesse contexto, territórios como o da Bélgica, Holanda, Espanha e as terras 

no norte da atual Itália foram conquistados pela Grande Armée (exército 

francês) e passaram ao controle de parentes ou pessoas próximas a 

Napoleão, como o caso de José Bonaparte, irmão do imperador francês, que 

foi Rei de Nápoles entre 1806 e 1808 e depois Rei da Espanha e das Índias, a 

partir de 1808. 

Apesar das conquistas, a disputa com a Inglaterra pela hegemonia europeia ainda enfrentava a resistência 

da gigantesca marinha britânica, que havia vencido os franceses em 1805 na Batalha de Trafalgar. Assim, 

como resposta ao poderio inglês e a derrota francesa, Napoleão, em 1806, declarou o chamado Bloqueio 

Continental, visando isolar a ilha britânica do continente Europeu, impedindo que seus navios realizassem 

comércio e punindo as nações que abrissem seus portos aos ingleses.  

O bloqueio continental, no entanto, não teve o sucesso esperado pelo império francês, que com uma indústria 

ainda incipiente não conseguiu ocupar o espaço deixado pela Inglaterra na exportação de bens 

manufaturados, levando, assim, muitos países a crises de abastecimento e outros a buscarem formas de 

furar o bloqueio, como Portugal e Rússia. Visto isso, a estratégia de Napoleão fracassou e o enfraquecimento 

do novo império francês teve início com a primeira grande derrota napoleônica, na Rússia, em 1812, que 

contou com a perda de milhares de soldados.  

Assim, aproveitando o momento de crise da Grande Armée, uma nova coligação foi feita em 1813, sendo 

essa a grande responsável pela derrota de Napoleão na chamada Batalha de Leipzig (Batalha das nações), 

que tem como consequência a invasão de Paris das tropas rivais, a assinatura do Tratado de Fontainebleu 

(1814), a restauração da monarquia com Luís XVIII e o exílio de Napoleão na ilha de Elba. 

O governo dos 100 dias 

Em fevereiro de 1815, com apoio de militares, Napoleão escapou do exílio e retornou à França com grande 

acolhimento da elite e do povo, prometendo restaurar o Império e as glórias francesas. No entanto, a nova 

fase de Napoleão Bonaparte como líder francês ficou conhecida como o governo dos 100 dias pelo curto 

período que durou. Napoleão foi derrotado pela coligação anglo-prussiana na Batalha de Waterloo, que 

marcou sua derrota definitiva e o exílio na ilha de Santa Helena, onde viveu até sua morte. 

Por fim, a derrota napoleônica em Waterloo atingiu com força o fluxo de um processo revolucionário que se 

iniciou com a Assembleia dos Estados Gerais, em 1789 e teve seu auge na formação do Império francês. 

Essa derrota, apesar de representar o sucesso das potências absolutistas e da nobreza, não significava a 

morte dos ideais liberais da revolução. A ruína de Napoleão, no entanto, estava acompanhada pelo sucesso 

de um projeto de expansão dos ideais burgueses que havia atingido todo o mundo ocidental, provocando 

novos movimentos revolucionários por todo o século XIX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reis_da_Sic%C3%ADlia_e_N%C3%A1poles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_monarcas_de_Espanha
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Exercícios 

 

1. Artigo 5.º — O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à 

Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. (...)Artigo 7.º — 

Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, 

desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8.º — Qualquer 

embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio 

e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa.  
(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Kátia M. de Queirós Mattoso. Textos e documentos para o 

estudo da história contemporânea (1789-1963), 1977.) 

 

Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo Imperador da França em 1806, permitem notar 

a disposição francesa de 

a) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu 
comércio interno.  

b) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e 
nas áreas coloniais.  

c) provocar a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por meio da ocupação militar da 
Península Ibérica.  

d) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia 
francesa nos mares europeus.  

e) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu 
comércio com o restante da Europa 

 

  

2. A criança deve ser protegida contra as práticas que possam levar à discriminação racial, à 

discriminação religiosa ou a qualquer outra forma de discriminação. 

 
Fonte: Quino, TODA A MAFALDA, 1989, Lisboa, Publicações Don Quixote, p.420 

 

Sabemos que, assim como na charge da Mafalda, também durante as diversas fases da Revolução 

Francesa discutiu-se a questão dos direitos humanos. Foi na Era Napoleônica (1799-1815) que alguns 

desses direitos foram assegurados e vêm até os dias de hoje, como, por exemplo, a(o): 

a) propriedade privada.    

b) organização sindical em todos os trabalhos urbanos.    

c) jornada de trabalho de 8 horas diárias.    

d) greve por parte de todos trabalhadores.    

e) voto universal, incluindo o direito de voto das mulheres.    
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3. “Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça vão 

encontrar um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo.”  
Napoleão Bonaparte. 

 
Sobre o período napoleônico (1799-1815), podemos afirmar que:  

a) consolidou a revolução burguesa na França através da contenção dos monarquistas e jacobinos.  

b) manteve as perseguições religiosas e o confisco das propriedades eclesiásticas iniciadas 

durante a Revolução Francesa.  

c) enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses.  

d) favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando à expansão de mercados.  

e) anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos 

e o direito de propriedade. 

 

 

4. "Senhor do continente, Napoleão disseminou pelos países conquistados os princípios liberais 

franceses (...) e derrubou as velhas estruturas aristocráticas. Assim, os sucessos militares desde a 

Revolução deviam-se, em grande parte, aos princípios ideológicos franceses contra as tiranias do 

Antigo Regime. Entretanto, quando, no período imperial, a invasão foi acompanhada da exploração das 

populações locais e da submissão à França, os sucessos militares foram substituídos pela resistência 

dessas populações e pelo fracasso das conquistas napoleônicas."  

Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar que:  

a) a imposição do domínio napoleônico na península Ibérica e na Rússia desembocou na luta 

nacionalista dessas regiões e no início da lenta decadência de Bonaparte.  

b) as guerras de conquista napoleônicas objetivavam eliminar as manifestações nacionalistas e 

liberais decorrentes das ideias implantadas pela Revolução.  

c) o domínio francês sobre as nações europeias incentivou e promoveu as revoltas liberais no 

século XIX e retardou os movimentos de independência das colônias da América.  

d) o embargo econômico imposto à Inglaterra favoreceu o desenvolvimento de países emergentes 

e enfraqueceu a economia britânica e o poder militar de Bonaparte.  

e) a hegemonia francesa sobre o continente resultou da neutralização de países poderosos, como 

a Inglaterra, a maior potência econômica do período. 
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5. Entre 1792 e 1815, a Europa esteve em guerra quase permanente. No final, os exércitos napoleônicos 

foram derrotados. Em seguida, as potências vencedoras, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha e Áustria, 

conjuntamente com a França, reuniram-se no Congresso de Viena, que teve como consequência 

política a formação da Santa Aliança. A partir do comentário acima, marque a alternativa que contenha 

duas decisões geopolíticas aprovadas pelo citado Congresso: 

a) defesa do liberalismo e auxílio aos movimentos socialistas na Europa.    

b) restabelecimento das fronteiras anteriores a 1789 e isolamento da França do cenário político 

europeu. 

c) valorização das aristocracias em toda a Europa continental e ascensão dos girondinos no 

governo da França a partir de 1815. 

d) reentronização das casas reais destituídas pelos exércitos napoleônicos e criação de um pacto 

político de equilíbrio entre as potências europeias. 

e) apoio aos movimentos republicanos e concentração de poderes na coroa britânica, permitindo a 

esta a utilização da sua marinha de guerra como instrumento contrarrevolucionário.   

 

6. Leio o texto e, em seguida, responda: 

“Com a derrota final de Waterloo e a segunda abdicação de Napoleão depois do Governo dos Cem 

Dias, em 22 de julho, a experiência do expansionismo imperial francês chega ao fim com uma situação 

de desastre nacional. Porém, por mais catastrófica que tenha sido a derrota, ela não conseguiu anular 

aquela que talvez tenha sido a principal obra do Império Napoleônico, apesar das graves contradições 

presentes no seu projeto.”  
(MONDAINI, Marco. Guerras Napoleônicas. In: MAGNOLI, Demétrio. (org). História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2013. p. 

189-287. p. 212.) 

O autor do trecho acima, Marco Mondaini, indica que, apesar da derrota em Waterloo, o legado da Era 

Napoleônica permanecia na Europa. Entre os aspectos desse legado, é possível citar: 

a) a legislação sobre o poder divino dos reis, derivada do Código Civil Napoleônico. 

b) o respeito ao ritual da coroação pelo papa e ao Sacro Império Romano-Germânico. 

c) as guerras aristocráticas, sem presença dos cidadãos comuns. 

d) o nacionalismo e o imperialismo, que contaminariam toda a Europa no século XIX. 

e) a visão econômica estratégica que privilegiava a aristocracia em vez da burguesia. 
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7. O mapa a seguir mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX. A situação assinalada 

resultou na vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808.  

 

 
 

Portanto, o mapa retrata:  

a) O Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre D. João e Lord Strangford, que garantia 
liberdade comercial para ingleses e portugueses.  

b) O Tratado de Fontainebleau, assinado por França e Espanha, que supunha a invasão de Portugal 
e divisão de suas colônias.  

c) A Convenção Secreta, acordo entre Inglaterra e Portugal, que determinava a defesa marítima dos 
lusitanos pelos ingleses.  

d) o Bloqueio Continental determinado por Napoleão Bonaparte, que proibia os países europeus de 
comercializarem com os ingleses. 

e) O Tratado de Madri que buscava firmar relações comerciais entre França e Inglaterra. 
 
 

8. Durante o império de Napoleão Bonaparte (1804-1814), foi instituído um Catecismo, que orientava a 

relação dos indivíduos com o Estado.  

“O cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão 1o, nosso 

imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a 

conservação e defesa do império e de seu trono; nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua 

salvação, e pela prosperidade espiritual e material do Estado.” 
Catecismo Imperial de 1806. 

 
O conteúdo do Catecismo contradiz o princípio político da cidadania estabelecido pela Revolução de 

1789, porque: 

a) o cidadão participa diretamente das decisões, sem representantes políticos e comandantes 
militares.  

b) a cobrança de impostos pelo Estado impede que o cidadão tenha consciência de seus direitos.  

c) a cidadania e a democracia são incompatíveis com as formas políticas da monarquia e do 
império.  

d) o cidadão foi forçado, sob o bonapartismo, a romper com o cristianismo e o papado.  

e) o cidadão reconhece os poderes estabelecidos por ele e obedientes a leis. 
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9. Napoleão Bonaparte, para os franceses, foi  
"... o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, 

em termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das instituições francesas 

como existem até hoje."   
HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. 1789-1848. p. 94. 

 
"Foi preciso esperar a consolidação napoleônica para haver um novo interesse pela indústria."  

FALCON, Francisco e MOURA, Gerson. A formação do mundo contemporâneo. p 35. 

  
Levando em consideração as medidas e as transformações do período napoleônico, assinale a 

alternativa correta: 

a) As principais reformas napoleônicas durante o Consulado foram: a institucionalização do Código 

Civil em 1804, garantindo a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade 

privada, a proibição de organização sindical operária e a criação da Sociedade de Fomento à 

Indústria, para incentivar o desenvolvimento da indústria francesa.   

b) A França, no início do século XVIII, já era um país que apresentava embriões de uma sociedade 

capitalista, cujas forças dinâmicas apontavam para um desenvolvimento industrial autêntico, o 

que foi interrompido com a agitação revolucionária e só retomado com a Era Napoleônica.   

c) As Guerras Napoleônicas na Europa desorganizaram a economia do continente e retardaram a 

difusão das instituições impulsionadoras do capitalismo.   

d) A Era Napoleônica fortaleceu os ideais aristocráticos do Antigo Regime colocando a França como 

uma nação-moderna.   

e) Napoleão vai explorar os laços coloniais já existentes entre Inglaterra e EUA, explorando o ultimo 

através dessa relação de pacto colonial entre metrópole e colônia.  

 

 

10. Antes, Napoleão havia levado o Grande Exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do império 

continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o Antigo Regime, por toda parte onde 

encontrou tempo para fazê-lo; por isso também, seu reinado prolongou a Revolução, e ele foi o soldado 

desta, como seus inimigos jamais cessaram de proclamar.  
 LEFEBVRE, Georges. A Revolução Francesa. São Paulo: IBRASA, 1966. p. 573. 

Tendo-se em vista a expansão dos ideais revolucionários proporcionada pelas guerras conduzidas 
por Bonaparte, é CORRETO afirmar que:  

a) os governos sob influência de Napoleão investiram no fortalecimento das corporações de ofício 
e dos monopólios. 

b) as transformações provocadas pelas conquistas napoleônicas implicaram o fortalecimento das 
formas de trabalho compulsório.  

c) Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o sistema monárquico e implantou 
repúblicas.  

d) o domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa europeu, pois fundiu pequenos 
territórios, antes autônomos, e criou, assim, Estados maiores. 

e) os países da Península Ibérica, como Portugal e Espanha, foram os únicos do continente Europeu 
a não serem afetados pelas guerras napoleônicas. 
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Gabarito 

 

1. E  

A intenção do bloqueio continental era parar a crescente industrialização inglesa enfraquecendo assim 

seu comércio junto aos outros países europeus. 

 

2. A 

As reformas promovidas por Napoleão serviram para fortalecer a burguesia francesa, sendo assim a 

instituição da propriedade privada foi um importante fator dentro desse contexto. 

  

3. A 

Bonaparte consolidou os ideais da burguesia em ascensão naquele contexto. 

 

4. A 

Napoleão foi derrotado especificamente na Rússia, levando a derrocada de seu império. 

 

5. D 

O Congresso de Viana vai reorganizar os territórios que haviam sido ocupados pela França Napoleônica 

reconhecendo a legitimidade dos antigos reis e reafirmando um relativo equilíbrio entre os países 

europeus. 

 

6. D  

Com o fim da Era Napoleônica, o espaço geográfico e político da Europa estava reconfigurado, de forma 

que passaram a existir novos impérios assim como o sentimento nacionalista floresceu, ocasionando 

futuramente no imperialismo e no neocolonialismo. 

 

7. D 

O bloqueio continental foi o principal traço da política externa de Napoleão. 

 

8. E 

A instituição de catecismo ofende diversos princípios da revolução francesa. 

 

9. A 

A missão do consulado era recuperar a França da profunda crise desencadeada pelos anos de processo 

revolucionário. 

 

10. D 

Napoleão expandiu a revolução e redefiniu os mapas europeus criando estado novos como a 

Confederação do Reno. 

 

 


