ERA NAPOLEÔNICA (AULA 28 – PARTE 01)
Rodolfo Neves
fator de aglutinação:
Napoleão Bonaparte (1769-1821):
- Destaca-se pelos êxitos militares contra a 2ª Coligação.
- Forte liderança entre os soldados.
- Apoio popular (camponeses + população urbana pobre).
- Comprometido com os interesses burgueses.
- Defendia uma república moderada (oposta ao
jacobinismo).
- Apresenta-se como um fator de aglutinação / pacificação.
- Deposição do diretório pelo Golpe de 18 Brumário.
O Consulado:
Missões de Napoleão durante o Consulado:
1. Pacificar a França externamente e internamente.
- Paz de Amiens com a Inglaterra (paz externa).
- Concordata com a Igreja Católica (paz externa e interna).
- Código Civil: base jurídica = estabilidade interna.
Principal herança da era napoleônica.
- Reforma educacional = capacitação de mão de obra /
staff burocrático / administração do Estado.
2. Acelerar a industrialização francesa.
As Constituições:
• Constituições: caminho jurídico adotado por Napoleão
para ampliar seus poderes.
- Ano X (1802): Napoleão se torna 1º cônsul.
- Ano XII (1804): plebiscito para ser nomeado Imperador.
Justificativa para instituir o Império: conter ameaças
externas e retomar a grandeza histórica da França.
02/12/1804: coroação de Napoleão.
Reação ao Império:
1805: 3ª Coligação (Inglaterra + Áustria + Rússia).
- Vitórias francesas: Ulm, Austerlitz e Iena.
- Derrota francesa: Batalha de Trafalgar (derrota
marítima).
1806: 4ª Coligação (Inglaterra + Prússia + Rússia).
- Vitórias Francesas: Iena / Auerstaedt (Prússia / tomada
de Berlim).
- 21/11/1806: Decreto de Berlim = início do Bloqueio
Continental contra a Inglaterra.
1807: Vitória Francesa: Friedland (Rússia).
- Tratado de Tilsit (Rússia): paz com a Rússia / questão da
Polônia.
1809: 5ª Coligação (Inglaterra + Áustria).
- Vitória Francesa: Wagram (Áustria).
- Tratado de Schönbrunn (14/10/1809): paz com a Áustria
/ fim da 5ª Coligação / casamento de Napoleão com
Maria Luísa de Áustria em 1810).
Questão espanhola: início da Guerra Civil contra o reinado
de José Bonaparte.
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