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O Consulado

• O Consulado (1799-1804),
nova forma de governo no
qual o poder era exercido
por três cônsules, teve apoio
da burguesia.



Napoleão assumiu o governo francês como cônsul 
ao lado de dois aliados

Roger Ducos Emmanuel Joseph Sieyês



Napoleão Bonaparte

• Ao assumir a França, Napoleão adotou importantes
medidas:

* criou o Banco da França;

** financiamento para a agricultura e a indústria;

*** empregos foram criados;

**** aprovou o Código Civil.



O Império e a consolidação 
do poder Napoleônico

• Devido as medidas que estabilizaram a
economia e possibilitaram a criação de
empregos, o governo e a imagem de
Napoleão ganharam cada vez mais
credibilidade.

• Em 1804, sentindo-se ameaçado pelos
monarquistas, que queriam a volta da
família de Luís XVI ao poder, Napoleão
promoveu um plebiscito para decidir se ele
se tornaria imperador da França. A opinião
pública votou pela sua coroação.



Os conflitos 
externos

• Consolidado no poder, Napoleão prosseguiu com a expansão do Império francês,
gerando atritos com muitos países europeus, que se uniram contra a França. Temendo
a expansão napoleônica, Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria declararam guerra à
França.

• A Inglaterra era a principal concorrente da França no mercado internacional. Isolada
do continente e contando com uma forte Marinha, a Inglaterra venceu os franceses na
Batalha de Trafalgar.



A propaganda

• Mesmo com a aprovação popular, Napoleão precisava zelar
por manter uma imagem positiva de si próprio e de seu
governo. Por isso, ainda como general, preocupou-se em
assumir um papel paternalista em relação a seus
subordinados, distribuindo prêmios e recompensas a todos
os que se mostrassem fiéis a ele.

• Durante seu governo, como parte da estratégia de divulgar
uma imagem de força e poder, Napoleão encomendou uma
série de obras de arte que retratavam suas batalhas ou o
trabalho administrativo.

• Contudo, esse intenso esforço propagandístico não se
mostrou eficiente em todos os setores da população.
Grupos de oposição resistiram, e Napoleão precisou
reforçar a censura para impedir que críticas fossem feitas a
ele e a seu governo.



Liberdade limitada
• Apesar da luta dos revolucionários franceses

pela liberdade, Napoleão criou um rígido
esquema de repressão e censura.

• Os meios de comunicação foram
monopolizados pelo governo, dificultando
qualquer manifestação pública contra o
imperador.

• Joseph Fouché (ministro da Política), tinha
como função fiscalizar as atividades políticas
dos cidadãos franceses. Ele buscava descobrir
possíveis conspirações contra o governo e
saber como as ações políticas de Napoleão
eram interpretadas pela população.

• Os funcionários do ministério estavam
autorizados a utilizar métodos violentos para
conseguir informações e reprimir movimentos
populares.



O Código Civil - 1804

• Estabeleceu regras para a sociedade segundo os ideais
e padrões burgueses pós-Revolução.

* Ninguém poderia requerer privilégios de nascimento;
* O casamento passou a ser definido por leis civis, e não
mais pela Igreja.
* As mulheres não tinham os mesmos direitos dos
homens, continuou em situação subalterna, submissa ao
marido.
* O homem era a autoridade máxima da família, sendo
responsável pelos filhos até que completasse 21 anos.



As contradições
• Napoleão anexou alguns territórios à França e

entregou a administração deles a parentes próximos.
Dessa forma, o imperador mantinha sua autoridade
controlando o governo de seus familiares.

• Napoleão passou a conceder títulos de nobreza a
funcionários do governo e a membros do clero. Além
dos títulos de barão, duque, entre outros, a nova
nobreza recebia pensões do governo. Essa nova
corte, com privilégios, manteve os costumes e a
etiqueta da nobreza do Antigo Regime.

• O mesmo governo que dizia apoiar e defender as
conquistas da Revolução Francesa criou, portanto,
uma nobreza e colocou membros de sua família
Bonaparte nos altos postos administrativos em
diversas áreas do território francês e também em
territórios de países aliados da França.



O Bloqueio Continental

• Sem conseguir derrotar
militarmente a Inglaterra,
Napoleão buscou um meio de
enfraquecê-la. Em 1806, exigiu
que os países europeus
deixassem de comercializar com
os ingleses; a desobediência
implicaria a invasão de seus
territórios pelos exércitos
napoleônicos.

• Portugal recusou-se a cumprir o
bloqueio, e o exército
napoleônico, então, invadiu seu
território. A Família Real
portuguesa se viu obrigada a
mudar-se para o Brasil.



Outros conflitos
militares



• Napoleão depôs o rei da
Espanha e entregou o trono ao
seu irmão, José Bonaparte.
Entre 1808 e 1814, os
espanhóis combateram o
exército napoleônico em seu
território. A luta espanhola
acabou encorajando outros
movimentos nacionalistas na
Europa e também nas colônias
hispânicas na América.

Espanha



• Napoleão ordenou que seu
exército invadisse também a
Rússia. Seus soldados avançaram
pelo território russo, mas não
encontraram nada pelo caminho,
nem sequer plantações ou pastos
para abastecer as tropas. O
rigoroso inverno forçou Napoleão e
suas tropas a retornar, mas apenas
10% dos soldados chegaram à
França.

Rússia



Rendição

• Em 1814, Napoleão assinou a
rendição. Ele foi exilado na ilha
de Elba. Com a queda de
Napoleão, a monarquia foi
restaurada na França e o poder
foi entregue a Luís XVIII, irmão
de Luís XVI.



O Governo dos Cem Dias

• Temendo que a França voltasse à situação do Antigo
Regime, o povo e a burguesia continuaram apoiando
Napoleão. Este, então, fugiu da ilha de Elba em 1815
e retornou à França com um exército para recuperar
o governo. Luís XVIII fugiu para a Bélgica.

• O governo de Napoleão durou apenas cem dias, pois
diversos países europeus formaram uma coligação
para combater o exército francês. Derrotado na
Batalha de Waterloo, na Bélgica, Napoleão se
rendeu.

• Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde
faleceu em 1821.



Congresso de Viena



Representantes
das monarquias
vitoriosas
reuniram-se em
1814, em um
congresso em
Viena, na Áustria,
para discutir:

* reorganização das fronteiras
absolutistas ;

* restauração das monarquias
absolutistas;

* medidas repressoras contra
novos levantes revolucionários;



O retorno das 
monarquias

• O Congresso de Viena foi conduzido
pela Áustria, Prússia, Rússia e Grã-
Bretanha, com a participação da França
derrotada.



Considerações do Congresso

• Princípios defendidos em Viena:

* Legitimidade (o reestabelecimento das lideranças destituídas por processos
revolucionários, isto é, os governantes que perderem o poder após as revoluções deveriam
retomar suas posições políticas).

* Equilíbrio europeu (as nações não deveriam oprimir umas às outras e sim, respeitar o
equilíbrio entre elas, buscando territórios fora da Europa).



Santa Aliança

• Pacto militar para
garantir que as decisões
estabelecidas pelo
Congresso seriam
cumpridas, ou seja, foi
um acordo político
selado entre as grandes
potências monarquistas
da Europa (Áustria,
Prússia e a Rússia).























• https://youtu.be/nt8s87tOQN8 - ERA NAPOLEÔNICA | QUER
QUE DESENHE | DESCOMPLICA

• https://youtu.be/5xNdvhI0HvI - Coroação de Napoleão: Roze –
Vivat

• https://youtu.be/eyWCkH1rudg - Napoleão Império - History
Channel

• https://youtu.be/4iyVW2n5lgk - Construindo um Império:
Napoleão (Dublado) - Documentário


