IDADE CONTEMPORÂNEA

Era Napoleônica e
Congresso de Viena
Após derrubar o Diretório, Napoleão Bonaparte tornou-se a
figura central da vida política francesa, governando por
aproximadamente 15 anos. O governo de Napoleão pode ser
dividido em: Consulado (1799-1804), Império (1804-1815) e
Governo dos Cem Dias.

1. Consulado
Uma vez derrotado o diretório, instalou-se o consulado, constituído por 3
cônsules. No final de 1799, Napoleão foi eleito 1° Cônsul francês, dando inicio a
uma verdadeira ditadura militar disfarçada. Durante o governo do consulado a
alta burguesia consolidou-se como a classe dirigente da França.
O consulado caracterizou-se pela recuperação econômica da França e por sua
organização jurídica-administrativa. Das realizações de Napoleão destacamos:
 Centralização administrativa;
 Criação do Banco da França;
 Incentivo à indústria;
 Obras públicas (canais, portos, estradas) e melhorias agrícolas;
 Educação estatal;
 Concordata (religião separada do Estado);
 Código Civil Napoleônico (liberdade individual, igualdade jurídica, direito à
propriedade privada, proibição das greves).
Devido ao sucesso do seu governo, em 1802, Napoleão foi proclamado cônsul
vitalício, com direito de indicar seu sucessor.

2. Império
Em 1804 foi realizado um plebiscito, onde quase 60% dos votantes confirmaram o
título de imperador a Napoleão.
Como imperador e comandante supremo das forças armadas, Napoleão moveu
uma série de guerras para expandir o domínio da França. Fortalecido, o exército
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francês tornou-se o mais poderoso da Europa. Agora, aos países europeus não
bastava querer atacar a França, tinham que se defender das investidas de
Napoleão.
Em 1805, Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas a marinha francesa foi
derrotada pelos ingleses na batalha de Trafalgar. Apesar de não conseguir vencer
a Inglaterra, Napoleão conseguiu vitórias sobre vários países da Europa.
O BLOQUEIO CONTINENTAL - Não conseguindo subjugar militarmente a
Inglaterra, em 1806 Napoleão decretou o bloqueio continental, determinando
que todos os países do continente europeu fechassem seus portos ao comércio
inglês, numa tentativa de quebrar o poderio econômico deste país.
Como que Portugal não aderisse a este Bloqueio, as tropas francesas invadiram
o país ibérico, obrigando D. João a fugir para o Brasil.
Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão,
dominando quase toda a Europa ocidental. Porém, a política militarista de
Napoleão começou a receber forte contestação. Na França, a população
lamentava os milhares de soldados sacrificados nos campos de batalha. Além
disso, havia a reação nacionalista dos povos dominados.
No plano econômico, o bloqueio continental não dava certo, pois a indústria
francesa não conseguiu substituir a indústria inglesa, não conseguindo, desse
modo, suprir o mercado europeu.
A Rússia, que inicialmente havia aderido ao bloqueio, se viu obrigada a abandonálo, pois precisava negociar sua produção de cereais por produtos industriais
ingleses. Devido à ruptura da Rússia, Napoleão decidiu invadir esse país,
organizando um poderoso exército de quase 600.000 homens.
Após desastrosa campanha,
Napoleão sofreu uma dura
derrota, retornando à França
com apenas 30.000 soldados. O
frio russo, a política de “terra
arrasada” e as guerrilhas
populares foram demais para
Napoleão.
A desastrosa campanha do
exército
francês
estimulou
outros países europeus a
reagirem
contra
Napoleão.
Assim,
em
1814,
russos,
prussianos, austríacos e ingleses
invadiram paris, derrubando
Napoleão do poder. O trono foi
assumido por Luís XVIII.
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3. Governo dos Cem Dias
Napoleão havia recebido o principado da ilha de Elba; mas, com a impopularidade
de Luís XVIII, esse resolveu voltar, conseguindo destituir o rei e novamente
instalando-se no poder.
Sua permanência no poder, porém, durou apenas cem dias, sendo derrotado por
uma coligação liderada pelos ingleses (batalha de Waterloo,1815, na imagem
abaixo). Luís XVIII foi reconduzido ao trono.

O Congresso de Viena
Após as primeiras derrotas de Napoleão Bonaparte, os dirigentes dos países
vencedores organizaram o Congresso de Viena, cujo objetivo básico era o de
propor medidas para restabelecer o equilíbrio político da Europa, tendo em vista
os interesses das monarquias conservadoras.
Os principais países que participaram do congresso foram: Áustria, Inglaterra,
Rússia, Prússia e França.
Propostas do Congresso de Viena:

Restauração e Legitimidade;

Equilíbrio;

Solidariedade.
Para garantir, em termos práticos, a aplicação das medidas conservadoras do
congresso de Viena, foi criada a SANTA ALIANÇA, uma organização internacional
entre países cristãos que se comprometiam para defesa mútua contra os
movimentos liberais, enfrentando os movimentos nacionalistas e emancipatórios.
A Inglaterra não participou da Santa Aliança, pois defendia o princípio da nãointervenção. Na verdade este princípio era decorrência do apoio britânico à luta
de independência da América Latina. Os ingleses visavam os novos mercados que
se estabeleciam.
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TESTES
1. (UFV) Durante o período Napoleônico (1799 - 1815), entre as medidas
adotadas por Bonaparte, assinale aquela que teve repercussões importantes nas
relações comerciais do Brasil com a Inglaterra:
a)
b)
c)
d)
e)

Restauração financeira, com a consequente fundação do Bando da França, em
1800.
Decretação do Bloqueio Continental, em 1806, com o qual Napoleão visava
arruinar a indústria e o comércio ingleses.
Promulgação, em 1804, do Código Civil, que incorporou definitivamente à
legislação francesa os princípios liberais burgueses.
Expansão territorial da França, graças à incorporação de várias regiões da
Europa, formando o chamado "Império Napoleônico".
Criação do franco como novo padrão monetário.

2. (UEG) Em 1804, Napoleão Bonaparte recebeu o título de Imperador, mediante
um plebiscito. Durante sua cerimônia de coroação, ele retirou do Papa a coroa e
colocou-a em sua cabeça com as próprias mãos. Esse gesto ousado representou
a) O rompimento entre a Igreja Católica Romana e o novo Estado Revolucionário
Francês.
b) Que Napoleão estava assumindo todas as responsabilidades do Poder
Moderador na França.
c) Que Napoleão, símbolo máximo da força da burguesia, considerava-se mais
importante que a tradição da Igreja.
d) A criação de uma religião de Estado, tendo como figura central o Imperador,
a exemplo do Anglicanismo inglês.
3. (UNIRIO) "Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias
acumuladas sobre a minha cabeça encontrem um outro na multidão para
reproduzir o mesmo espetáculo." (Napoleão Bonaparte)
Sobre o Período Napoleônico (1799 - 1815), podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

consolidou a revolução burguesa na França, através da contenção dos
monarquistas e jacobinos;
manteve as perseguições religiosas e confisco das propriedades eclesiásticas
iniciadas durante a Revolução Francesa;
enfrentou a oposição do Exército e dos camponeses ao se fazer coroar
imperador dos franceses;
favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando à expansão
de mercados;
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e)

anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade
entre os indivíduos e o direito de propriedade.

4. (UFMG) Marx, em A Sagrada Família, afirmou que o Golpe de 18 Brumário de
1799 instaurou um regime que "concluiu o Terror, pondo no lugar da revolução
permanente, a guerra permanente". Todas as alternativas contêm referências
corretas relativas à afirmação acima, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

A concentração de um poder ditatorial nas mãos de Napoleão Bonaparte.
A repressão interna desencadeada pelo novo regime sobre os opositores do
golpe.
As constantes campanhas militares empreendidas por Napoleão.
As proibições impostas à burguesia no campo associativo.
As severas interdições que limitaram a liberdade da imprensa francesa.

5. (PUCRIO) O Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de
Napoleão Bonaparte, baseou-se em três princípios políticos fundamentais.
Assinale a opção que apresenta corretamente esses princípios:
a)
b)
c)
d)
e)

Liberalismo, democracia e industrialismo.
Socialismo, totalitarismo e controle estatal.
Restauração, legitimidade e equilíbrio europeu.
Conservadorismo, tradicionalismo e positivismo.
Constitucionalismo, federalismo e republicanismo.

Gabarito: 1.b / 2.c / 3.a / 4.d / 5.c
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