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A ERA NAPOLEÔNICA: CONSULADO E IMPÉRIO
A) O CONSULADO(1799-1803)
 O Poder Executivo, confiado a três cônsules nomeados pelo Senado, para um

mandato de dez anos. Napoleão detinha o poder, de fato, era o primeiro
cônsul;

 Adotou importantes medidas: criação de um corpo de funcionários para
arrecadar impostos e a fundação do Banco da França, com direito de emitir
papel-moeda, incentivou a indústria ,reorganizou e centralizou a
administração. A situação econômica melhorou

 Em 1802, Napoleão assinou o Tratado de Amiens, pondo fim ao conflito
europeu que durava desde 1792.

 O ensino secundário organizou-se com o objetivo de instruir funcionários para
o Estado.

 A maior obra de Napoleão foi o Código Civil, inspirado no Direito Romano, nas
Ordenações Reais e no Direito Revolucionário; completado em 1804, continua,
na essência, vigorando em nossos dias.

 Institucionalizou os direitos burgueses e proibiu a organização de sindicatos
operários.

 Vitorioso, interna e externamente, Napoleão pôde estabelecer a vitaliciedade
do Consulado, em 1802, após vitória em plebiscito: recebeu do Senado o
direito de indicar seu sucessor . Abria-se o caminho para a implantação de
uma monarquia hereditária.
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B) O IMPÉRIO(1804-1815)
 Aproveitando o perigo trazido pelo reinício das guerras, Napoleão se fez proclamar
imperador. Em 1804, nova Constituição legalizava o Império e convocava um plebiscito para
confirmar sua instituição.
 Napoleão cingiu a coroa do Império e sagrou-se Imperador dos franceses na Catedral de
notre-dame.
 Tornou-se despótico: o Tribunal e os Corpos Legislativos perderam suas funções; não havia
respeito pelas liberdades individuais e políticas; a imprensa ficou sob censura. O imperador
interveio na educação e alterou o programa de disciplinas perigosas para o regime, como
História e Filosofia.
 Outra aliança se formou, em 1806, contra Napoleão: a Prússia e a Rússia, ambas vencidas.

Pela Paz de Tilsit (Prússia), a Prússia foi desmembrada e a Rússia aliou-se à França.
 Decretou o Bloqueio Continental pretendia arruinar a indústria e o comércio da Inglaterra.

Porém, os ingleses, passaram a atuar na América espanhola e portuguesa, ativando o
contrabando. A indústria francesa foi afetada, pois não conseguia substituir as mercadorias
inglesas no mercado europeu.

 O desejo de conquistas, na Península Ibérica, abriu à França novos campos de conflito. Na
Espanha, as tropas sofriam com os guerrilheiros. A família real portuguesa fugiu para o
Brasil: mais uma brecha no Bloqueio Continental.

 Em 1812, terminou a aliança com os russos, quando estes romperam o bloqueio contra os 
ingleses. Napoleão invadiu a Rússia, mas encontrou tanta resistência que foi obrigado a 
uma retirada desastrosa. 





obs.: a Rússia rompeu o bloqueio e, em 1812 foi invadida. O
exército francês foi vencido pelo inverno e a “terra arrasada”.

 Prússia + Áustria + Rússia= impuseram a derrota francesa
em Leipzig 1813 (Napoleão renunciou e foi exilado na
ilha de Elba em 1814).

Bonaparte fugiu em 1815 e governou mais cem dias,
sendo definitivamente derrotado na Batalha de
Waterloo pela sétima coligação( preso em Santa Helena,
faleceu em 1821)



O CONGRESSO DE VIENA E A SANTA ALIANÇA

A) ANTECEDENTES:

Tratou-se de uma conferência entre representantes das grandes
potências europeias que teve lugar na capital austríaca, entre Outubro
de 1814 e Junho de 1815, com diversos propósitos, entre eles, o de
redesenhar o mapa político do continente europeu, após as guerras
napoleônicas; promover a recolonização (como visto na Revolução
Liberal do Porto, no caso do Brasil); restaurar os respectivos tronos às
famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão Bonaparte (como a
restauração dos Bourbon) e firmar uma aliança entre os seus membros
para proteção e defesa mútuas.



B) PARTICIPANTES:
O congresso foi presidido pelo estadista austríaco Príncipe Metternich.
A Prússia foi representada pelo príncipe Karl August von Hardenberg.
O Reino Unido pelo Duque de Wellington. Nas últimas semanas, após Wellington

ter partido para dar combate a Napoleão, foi representado pelo Conde de
Clancarty.

A Rússia foi defendida pelo seu Imperador Alexandre I.
A França estava representada pelo seu Ministro de Negócios Estrangeiros

Talleyrand
A Áustria estava representada pelo seu general-chefe, Metternich.

Obs: inicialmente, os representantes das quatro potências vitoriosas esperavam
excluir os franceses das negociações mais sérias, mas o Ministro Talleyrand conseguiu
incluir-se nesses conselhos, desde as primeiras semanas de negociações.



C) OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO CONGRESSO

C.1) O princípio da legitimidade
Defendido, sobretudo, por Talleyrand, a partir do qual se consideravam legítimos os governos e as fronteiras
que vigoravam antes da Revolução Francesa. Atendia os interesses dos Estados vencedores na guerra contra
Napoleão Bonaparte, mas, ao mesmo tempo, buscava salvaguardar a França de perdas territoriais, assim
como da intervenção estrangeira. Os representantes dos governos mais reacionários acreditavam que
poderiam, assim, restaurar o Antigo Regime e bloquear o avanço liberal. Assim , as quatro potências do
Congresso trataram de obter algumas vantagens na hora de desenhar a nova organização geopolítica da
Europa.

C.2)  O princípio da restauração
Era a grande preocupação das monarquias absolutistas, uma vez que se tratava de recolocar a Europa na
mesma situação política em que se encontrava antes da Revolução Francesa. Os governos absolutistas
defendiam a intervenção militar nos reinos em que houvesse ameaça de revoltas liberais

C.3) O Princípio do equilíbrio
Defendeu a organização equilibrada dos poderes econômico e político europeus, dividindo territórios de
alguns países como a Confederação Alemã, que foi dividida em 39 Estados, tendo a Prússia e a Áustria como
líderes e anexando outros territórios a países adjacentes, como o caso da Bélgica, que foi anexada à Holanda.



D) A SANTA ALIANÇA
Ficou claro que o objetivo do Congresso foi buscar e afirmar um

equilíbrio entre as nações, com o intuito de evitar guerras e revoluções.

As Medidas adotadas foram uma política e um instrumento de ação:
–Política: restauração legitimista e compensações territoriais.
–Instrumento de Ação: Santa Aliança, aliança político-militar reunindo
exércitos dos países membros, Áustria, Prússia e Rússia, prontos para
intervir em qualquer situação que ameaçasse o Antigo Regime, dentro
e fora da Europa, incluindo a hipótese de intervir nas independências
da América. Contra isso, foi criada a "Doutrina Monroe" (América para
Americanos).


