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Curiosidades sobre Napoleão

Curiosidades

Era apreciador de vinhos e sempre dizia:

"Sem vinho, sem soldados. 

Nas vitórias é merecido, 

nas derrotas é necessário".

Os donos das fábricas de vinho o acompanhavam nas batalhas para não deixar faltar. 

Consumia meia garrafa por refeição.

Preferia comer com as mãos e nos banquetes oficiais esfregava o pão no molho que sobrara 

no prato, como se estivesse em sua casa na Córsega. 

Também gostava de receitas vigorosas e pesadas. 

Adorava Sopas.

Casou-se Duas Vezes.



Curiosidades sobre Napoleão

Porque Napoleão usava Vermelho nas Batalhas?

Napoleão usava Vermelho nas batalhas por um simples 

motivo, é que quando fosse atingido e começasse a sangrar, 

ninguém perceberia. 

Assim, seus exércitos continuariam lutando e os inimigos

não saberiam que ele foi atingido. 

Estratégia essa usada também pelas Legiões Romanas.



Curiosidades sobre Napoleão

Por que Napoleão ficava com a mão por dentro da camisa?

Algumas pessoas insistem que era pose para retratos para a 

posteridade.

Mas não, Napoleão mantinha a mão naquela posição por 

sofrer de uma gastrite terrível. 

Se nos dias atuais é horrível ter uma gastrite, imagina no 

Século XVIII, início do XIX. 



Curiosidades sobre Napoleão

Curiosidades sobre sua Morte

Após as teses de assassinato e doença como causas da Morte de Napoleão Bonaparte, agora 

um estudo dos EUA reivindica que o imperador francês morreu devido a um Erro Médico.

Os arquivos mostram que, às vésperas de sua morte, 05/05/1821, na Ilha de Santa Helena, 

aplicavam-lhe 600 miligramas, cinco vezes ao dia, de um certo medicamento. 

Isso fez com que aumentasse seus níveis de potássio e resultou de sua morte em 5 

de maio de 1821, aos 51 anos.

Seu Túmulo em Paris é visitado por cerca de 1 Milhão de Pessoas por Ano.



Era Napoleônica

Foi na Revolução Francesa

O Povo, o Clero e a Nobreza,

Os 3 Estados que Tristeza

Eram a maior Contradição. 

Primeiro Estado era o Clero,

Segundo Estado era a Nobreza,

Terceiro Estado que dureza: 

Era a Burguesia e o resto do Povão...

Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

Era um Disfarce Para Derrubada do Poder...

E foi o Iluminismo contra o Absolutismo,

Que implantou lá pela França o Regime Liberal,

Mas o Povo foi Traído, os Ideais foram Rompidos,

A Ditadura vem de Novo, Agora com Napoleão...



Era Napoleônica

Domínio Francês na Europa

Conforme vimos, as sociedades européias viveram um período de grande intranqüilidade

durante o Processo Revolucionário Francês.

Na França a Burguesia não tinha paz, devido às constantes ameaças 

contrarrevolucionárias de Monarquistas e às agitações revolucionárias mais radicais 

comandadas pelos Jacobinos.

Nos outros países, as Monarquias Tradicionais – temendo o avanço dos ideais 

revolucionários em seus territórios – chegaram a atacar a França com seus exércitos.

A situação pareceu apaziguar-se – ao menos do lado Francês – com o Golpe de 

Estado de 18 Brumário, que marcou o Final do Processo Revolucionário na França.

Brumário

A palavra " Brumário" vem do francês “Brumaire", e significa bruma (névoa), correspondendo ao segundo 

mês do Calendário Revolucionário Francês.



O Golpe de 18 Brumário



Era Napoleônica

Nesse processo, emergiu a figura de Napoleão Bonaparte, que em pouco tempo se tornou 

personagem relevante na vida política Francesa e Mundial.

Com sua Habilidade de Estrategista, seu Espírito de Liderança, e seu Talento para 

empolgar os soldados com promessas de Glória e Riqueza após cada Vitória, Napoleão 

governou a França por aproximadamente 15 anos e comandou o processo que resultou da 

conquista de boa parte da Europa pelas Forças Francesas.

Foi a denominada Era Napoleônica, que pode ser dividida em Três Etapas:

Consulado (1799-1804);

Império (1804-1814);

Governo dos Cem Dias (1815).



Consulado

Período – 1799-1804

Napoleão, apoiado pela Burguesia e pelo Exército, derrubou o Diretório e instalou o 

Consulado, um governo republicano, centralizado e controlado por militares.

Três Cônsules chefiavam o Poder Executivo: Napoleão, Roger Ducos e Sieyes.

Centralismo e Combate às Oposições

Quem efetivamente governava, no entanto, era Napoleão, eleito 

Primeiro-Cônsul da República.

O Centralismo de seu poder era disfarçado por instituições de cunho 

democrático, criadas por uma Nova Constituição, votada em 

dezembro de 1799:

Senado, Tribunal, Corpo Legislativo e Conselho de Estado.

Mas era o Primeiro-Cônsul quem comandava o Exército, nomeava os membros da 

administração, propunha as Leis e conduzia a Política Externa.



Consulado

Durante o Governo do Consulado, a Alta Burguesia – grandes financista, industriais e 

comerciantes – consolidou-se como Grupo Dirigente da França.

Por outro lado, foram sufocados os projetos de emancipação dos setores populares, 

inspirados nos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade dos tempos de 

Revolução.

Por meio de uma severa censura à imprensa e da ação violenta dos órgãos 

policiais, as oposições ao governo foram fragilizadas.



Consulado

Reorganização do Estado

O período do Consulado caracterizou-se pela reorganização jurídica e administrativa do 

Estado Francês e pela recuperação de sua economia.

Entre as diversas realizações comandadas por Napoleão em vários setores do país, nessa 

fase, podemos citar:

Administração

Nomeação de funcionários de sua confiança para os diversos cargos da 

administração pública, havendo, portanto, uma 

Centralização Administrativa;

Economia

Criação do Banco da França (1800), que começou a controlar a emissão de 

moedas, diminuindo o Processo Inflacionário.

Adoção de Tarifas Protecionistas – cobrança de impostos elevados para 

produtos importados – e estímulo à produção e ao consumo interno, que 

fortaleceram o Comércio e a Indústria;



Consulado

Educação

Reorganização do Ensino, que passou a ter como Principal Missão o 

desenvolvimento do cidadão francês.

A Educação Pública converteu-se em importante meio de formação do 

comportamento moral, político e social da População;

Direito

Elaboração a adoção do Código Civil, também conhecido como Código 

Napoleônico – concluído em 1804 – que estabeleceu a igualdade de todos 

perante a Lei, o respeito à propriedade privada e o direito à liberdade individual

e ao matrimônio civil separado do religioso.

Os Registros de Nascimento, Casamento e Óbito agora eram realizados na 

Prefeitura, o Prefeito assume diversas tarefas que antes eram executadas pelos 

Padres, inclusive Cerimônias de Casamento. Foi instituído também o Divórcio.

O conteúdo desse Código refletia, em grande parte, os interesses da Burguesia.



Consulado

Igreja

Assinatura da Concordata (1801), um acordo entre a Igreja Católica e o Estado

Francês com o objetivo de fazer da religião um instrumento de 

Poder político:

O Papa aceitava o confisco das propriedades da Igreja pelo Estado, que, em 

troca, se comprometia a amparar o Clero – Bispos e Padres eram considerados 

funcionários do Estado.

Napoleão, por sua vez, reconhecia o Catolicismo como a religião da maioria dos 

Franceses, mas reservava para si o direito de designar Bispos, cujos nomes seriam, 

posteriormente aprovados pelo Papa.

Todas essas medidas deram a impressão de que as relações internas e externas do 

Governo Francês estavam se estabilizando, após uma década de conflitos generalizados.



Consulado

Segundo deduzem diversos historiadores, Napoleão procurava agradar a diversos setores 

descontentes da sociedade, realizando um governo de conciliação, apesar de seu Estilo 

Ditatorial.

Os resultados obtidos entusiasmaram os adeptos do Governo Napoleônico.

Apoiado por eles, Napoleão foi proclamado Cônsul Vitalício em 1802, obtendo o 

direito de indicar seu Sucessor.

Na prática, essa medida significou a instituição de um

Governo Monárquico.



Napoleão Bonaparte



Império

Período – 1804-1814

Napoleão e o grupo que lhe dava apoio político resolveram, então, mobilizar a Opinião 

Pública para a implantação definitiva da Monarquia Hereditária.

Assim, em 1804, foi realizado um Plebiscito, no qual quase 60% dos votantes, 

confirmaram o restabelecimento do Regime Monárquico e a indicação de Napoleão

para ocupar o Trono Francês com o título de Imperador.

Em 2 de dezembro daquele ano, uma festa solene formalizou a coroação de Napoleão 

I na Catedral de Notre-Dame. 

No auge da cerimônia, o Imperador, num gesto surpreendente, retirou a coroa 

das mãos do Papa Pio XII – que viajara a Paris especialmente para a ocasião – e 

coroou a si próprio.

Com isso, queria demonstrar que não admitia autoridade 

superior à sua.

Em seguida, coroou sua esposa, a Imperatriz Josefina.



Império

Estabelecida a Monarquia, Napoleão conferiu títulos de Nobreza a seus familiares, 

nomeando-os para Altos Cargos Públicos.

Formou-se uma Nova Corte com os membros da Elite Militar, da Alta Burguesia e da 

Antiga Nobreza.

Como símbolo do Poder do Império nesse período, construíram-se grandes Monumentos, 

como o Arco do Triunfo, inspirado na Arquitetura Clássica Romana.



Coroação de Napoleão



Arco do Triunfo



Império

Política Expansionista

Como Imperador e Comandante das Forças Armadas, Napoleão liderou uma série de 

Guerras para expandir os domínios da França.

O Exército Francês foi fortalecido numericamente em armas e soldados, tornando-

se o mais Poderoso da Europa.

Por volta de 1812, o Império Francês ou Napoleônico atingiu sua máxima extensão, 

dominando quase toda Europa Ocidental e boa parte da Oriental. 

Compreendia cerca de 150 Departamentos – que eram como Províncias – com uma 

população de, aproximadamente, 50 milhões de habitantes – quase Um Terço da 

população da Europa.

As conquistas francesas sob o comando de Napoleão modificaram a divisão política de 

boa parte da Europa Ocidental e Central, por exemplo, o Sacro Império Romano 

Germanico foi substituído pela Confederação do Reno; na península Itálica, os territórios 

da Igreja – Estados Pontifícios – foram anexados à França, e o restante da península foi 

dividido em Dois Reinos: Reino da Itália e Reino de Nápoles.



Império

Reação ao Expansionismo Francês

Por outro lado, os Diplomatas Ingleses sabiam que o Governo Liberal Francês assustava 

os Governantes dos países que ainda vigoravam Regimes Absolutistas, por se um 

exemplo que estimulava Rebeliões.

Mas, por outro lado, desde os primeiros anos da ascensão de Napoleão, eles acreditavam 

que o Fortalecimento Militar e Econômico da França constituía uma ameaça à economia 

de seu país.

Por isso, empenharam-se em formar coligações internacionais contra os Franceses

e seu expansionismo.

Entre as nações que participaram dessas coligações estavam:

Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia.

Houve confrontos armados entre França e Inglaterra, como o ocorrido em outubro de 

1805, quando a Marinha Francesa tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotada na 

Batalha de Trafalgar.



Império

A vitória dos Ingleses, comandados pelo Almirante Nelson, firmou o 

Poderio Naval Britânico.

Nos anos seguintes, as forças de Napoleão conseguiram sucessivas vitórias 

terrestres sob seus inimigos.

Uma das mais destacadas foi a Batalha de Austerlitz, na Áustria, em 1805, além 

das vitórias na Prússia, em 1806 e na Rússia, em 1807.



Batalha de Trafalgar



Batalha de Austerlitz



Império Napoleônico



Império

Bloqueio Continental

Napoleão não se conformou com a Derrota Naval para os Ingleses e procurou outros 

meios para Enfraquecer a Inglaterra.

Então decretou em 1806, o Bloqueio Continental, pelo qual os Países do Continente 

Europeu, submetidos à ocupação ou pressão Francesa, teriam de fechar seus 

portos ao Comércio Inglês.

O objetivo dessa medida era prejudicar a Economia Inglesa, provocando uma Crise

em suas Indústrias e provocando Desempregos.

Além disso, a Burguesia Francesa sairia beneficiada com o Bloqueio, pois, sem a 

Concorrência Inglesa, poderia ampliar a venda de seus produtos para a Europa

Continental e em outras regiões.



Bloqueio Continental



Invasão de Portugal

A Família Real Foge para o Brasil

Após muita indefinição, o Governo Português não aderiu ao Bloqueio Continental, 

cedendo às duras pressões do Governo Britânico. O país foi então invadido pelas tropas 

de Napoleão.

A iminente invasão de Portugal obrigou o Príncipe Regente D. João e sua família a 

fugirem às pressas para o Brasil, sua principal Colônia, o que acarretou a transferência da 

sede do Governo Português para o Rio de Janeiro em 1808.

Leia, a seguir, a avaliação desse acontecimento feita pelo historiador português José 

Hermano Saraiva:

Acompanharam-nos muitos nobres, muitos comerciantes ricos, os quadros superiores da 

administração, os juízes dos tribunais superiores, toda a criadagem do paço. No total, eram 

cerca de 10 mil pessoas, que incluíam a quase totalidade dos quadros do aparelho estatal. 

Antes de partir, o príncipe regente recomendara que o exército francês fosse recebido em 

boa paz. Parecida uma veleidade qualquer a tentativa de oposição às forças de Napoleão, 

cujo imenso poder triunfava por toda a Europa. O exército atravessou o país sem encontrar 

nenhuma resistência, nem organizada, nem popular.



Império

Resultados Negativos e Declínio

A partir de 1810, a política militarista do Governo de Napoleão começo a ser duramente 

contestada por diversos setores da Sociedade Francesa.

Milhares de pessoas lamentavam a morte de familiares nos campos de batalha, além 

do enorme custo material e financeiro.

Fora da França, as Invasões Napoleônicas despertaram a Reação Nacionalista dos 

povos conquistados.

O Bloqueio Continental à Inglaterra, no entanto, não surtiu o efeito desejado. 

A economia da maior parte dos países sob a influência da França era basicamente 

agrícola, portanto, dependente dos produtos industrializados vindos do exterior e a 

indústria francesa não tinha condições de atender a toda essa demanda.



Império

A falta de produtos industrializados no mercado, estimulou o contrabando com a 

Inglaterra, acarretando aumento de preços.

Para enfrentar essa situação, alguns governos optaram por romper o bloqueio.

Foi o caso do Governo da Rússia, que aderira ao Bloqueio Continental em 

1807, por meio de um acordo – Paz de Tilsit – assinado com o Governo Francês

Mas, sendo um país essencialmente agrícola e enfrentando uma Grave Crise 

Econômica, precisou negociar seus grandes estoques de cereais com os 

Ingleses e abandonou o Bloqueio em dezembro de 1810.



Império

Derrota para o Inverno Russo

Em represália à decisão do Czar Alexandre I de abandonar o Bloqueio, o Governo 

Francês decidiu invadir a Rússia, em 1812.

Para isso, preparou um Exército composto de aproximadamente 600 mil homens e 

180 mil cavalos.

Acostumados às grandes vitórias os generais franceses conduziram seu exército pelo 

imenso território russo, enquanto as tropas czaristas batiam em retirada, ateando fogo 

às plantações e a tudo o que pudesse ser útil aos invasores – a estratégia da Terra 

Arrasada.

Napoleão e seu exército chegaram a Moscou, ocuparam o Kremlin – Palácio do Czar

– mas as tropas francesas, mal-alimentadas e desgastadas, começaram a ser 

vitimadas pelo frio intenso e pela reação do exército russo.



A Invasão do Império Russo



Império

Diante das adversidades, Napoleão viu-se obrigado a ordenar uma dramática retirada do 

exército francês, mas a maioria dos soldados morreu na viagem de volta, em face de 

muitas dificuldades – como a falta de abastecimento – e sob o rigoroso inverno russo.

De acordo com pesquisadores, dos 600 mil soldados que partiram, apenas cerca de 

40 mil regressaram – famintos e esfarrapados – para a Capital Francesa.

A desastrosa campanha militar na Rússia estimulou outros Países Europeus a 

reagirem contra as investidas francesas.

Por fim um poderoso exército formado por Ingleses, Austríacos, Russos e 

Prussianos invadiu Paris, em 6 de abril de 1814.

Derrubado do Poder, Napoleão foi enviado para a Ilha de Elba, no Mar 

Mediterrâneo, recebendo o título de “Príncipe de Elba”.

O Trono Francês foi entregue a Luís XVIII, irmão de Luís XVI – último Rei

Francês do Antigo Regime, que fora condenado à Guilhotina durante a 

Revolução Francesa.



O Rigoroso Inverno Russo



Napoleão “Príncipe de Elba”



Governo dos Cem Dias

Período – 1815

Em março de 1815, Napoleão Bonaparte conseguiu fugir da Ilha de Elba e regressou à 

França, prometendo Reformas Democráticas.

O Rei Luís XVIII era impopular, e as tropas enviadas para prender Napoleão

acabaram unindo-se a ele.

Recebido em Paris como Herói e sob gritos de “Viva o Imperador”, Napoleão

instalou-se no Poder, obrigando a Família Real a fugir.

Sua permanência à frente do Governo Francês, porém, 

durou apenas Cem Dias.

A Coligação Militar Internacional rapidamente se organizou e marchou para a 

França.

Napoleão e suas tropas foram definitivamente derrotados na Batalha de 

Waterloo, em 18 de junho de 1815.



Batalha de Waterloo



Governo dos Cem Dias

Além da derrota militar o historiador Carlos Guilherme Mota aponta outros 

elementos para se compreender o Fim do Governo Napoleônico:

As razões internas do esvaziamento da sustentação de Napoleão ligam-se 

basicamente ao fato de o Regime Imperial – uma Ditadura, em verdade –

criar suas próprias oposições.

Católicos, liberais, realistas e republicanos começaram a ver em 

Napoleão a negação de seus projetos e aspirações.

Fora da França, ele é o continuador da Revolução Francesa; mas dentro, é 

um Déspota nem sempre Esclarecido.

Além disso, o regime, fortemente militarista, negava na prática as eventuais 

reformas propostas ou aceitas pelo Estado.



Congresso de Viena



Congresso de Viena

A Reação Conservadora de Governos Europeus

As Conquistas Napoleônicas haviam modificado a Divisão Política em quase toda a Europa 

Ocidental e Central.

Em setembro de 1814, após a Primeira Abdicação de Napoleão, os dirigentes dos países 

vencedores organizaram o Congresso de Viena (1814-1815), cujo objetivo básico era 

restabelecer a Antiga Divisão Política do Continente Europeu.

O Governo Francês teve que se submeter a uma série de imposições, entre elas o Pagamento 

de Indenização de 700 milhões de Francos aos Países Vencedores, em razão dos prejuízos 

causados pela Guerra.

Os principais países que participaram do Congresso, foram:

A Áustria, representada pelo Príncipe Metternich, um dos mais importantes líderes do 

Congresso; a Inglaterra, representada por Castlereagh; a Rússia, representada pelo Czar 

Alexandre I; a Prússia, representada por Hardenberg e por Humboldt; e a própria França, 

representada por Talleyrand.



Congresso de Viena

Entre as principais diretrizes aprovadas pelo Congresso de Viena, destacam-se:

Restauração

Retorno à Situação Política Européia de 1792, com o objetivo de restabelecer os 

Domínios Territoriais dos governos europeus antes da Revolução Francesa;

Legitimidade

Devolução do Governo de cada país aos Herdeiros das Antigas Monarquias

Absolutistas.

Na França, por exemplo, Luís XVIII, da Dinastia dos Bourbon, reassumiria o trono.

Solidariedade

Formação de uma Aliança Política entre as Monarquias Européias Tradicionais, 

com o objetivo de Reprimir a onde Liberal e Democrática deflagrada pela Revolução 

Francesa e ampliada pelas Conquistas Napoleônicas.



Congresso de Viena

Objetivo Principal

Reorganizar o Território Europeu, conter a onda revolucionária e restaurar o Equilíbrio 

Europeu.

Equilíbrio Europeu

Equilíbrio entre as Potências Européias através da Reorganização do Mapa Político 

Europeu, restaurando a Monarquia e reinstalando a Aristocracia no Poder.



Novo Mapa Político da Europa



Santa Aliança

Santa Aliança

Procurando colocar em prática a Política de Solidariedade esboçada no Congresso de Viena, 

o Czar Russo Alexandre I propôs, em 1815, a criação da Santa Aliança entre as Monarquias 

Européias Tradicionais e Cristãs.

Em 1818 a Quádrupla Aliança – Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria – recebe a França

como Aliada, formando a Quíntupla Aliança.

Sua base de sustentação estava assentada sobre Duas Forças Tradicionais: 

O Trono e o Altar, isto é, a Monarquia e a Igreja.

Os Monarcas da Áustria, da Rússia, da Prússia, da França e de outras nações européias 

formaram, então, essa organização, com o objetivo de se Defenderem Mutuamente.



Santa Aliança

Em nome da Santa Aliança, esses Monarcas assumiram o Direito de intervir em qualquer lugar 

onde Surgisse algum Processo Revolucionário inspirado no Liberalismo Democrático.

Incluía também os movimentos:

Nacionalistas

Que despontavam em países que se viram obrigados a aceitar as imposições de 

Napoleão e, depois, do Congresso de Viena.

Como a Ordem Política determinada pelo Congresso de Viena não respeitava as 

diferenças entre os diversos povos e reinos europeus, estes passaram a lutar por 

sua autonomia.

Emancipacionistas

Como os das Colônias Americanas pela independência em relação às Metrópoles 

Européias.



A Santa Aliança



Santa Aliança

Motivos do Fracasso da Santa Aliança

Embora tenha participado do Congresso de Viena, o Governo Inglês negou-se a participar da 

Santa Aliança, porque apoiava os movimentos de Independência na América Latina. 

Seu interesse era Ampliar os Mercados Consumidores de seus produtos industriais; mas 

para isso necessitava de Mercados Livres. 

Em conseqüência, os Ingleses eram defensores do Liberalismo e contrários às 

Intervenções Militares propostas pelos Governos Conservadores da Santa Aliança.

Nos Estados Unidos a Doutrina Monroe (1823) pregava a “América para os Americanos”, 

deixando a América sob domínio estadunidense.

A partir de 1825, a Santa Aliança e o sistema que ela representava começaram a Enfraquecer.

Revoluções Liberais e Nacionalistas irromperam em várias regiões da Europa, e as 

grandes Potências Conservadoras passaram a enfrentar divergências entre si.
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