França
Napoleônica
Revolução Francesa
Diretório

Napoleão Cônsul

18 Brumário 1799

Segunda Coligação 1799
Conservadora

Áustria, Prússia e
Rússia

Nascimento

Campanha da
Itália -1797

Ilha francesa –
Córsega em 1769
Projeção política e
militar

Napoleão

Subjulgou os
Austríacos
Combate Militar

França Napoleônica
Periodização

Consulado

Cem Dias

1799-1804

1815

Império
1804 - 1814

•

Consulado -1799-1804

•

Tripé Político

Napoleão Bonaparte

•
•

Burguesia

Camponeses
•

Foi elaborada uma
nova Constituição.
Promulgou o Código
Civil Napoleônico 1804;
O Estado passou a
ser responsável pela
Educação.
Combateu as ameças
de golpes e anulou
discórdias.
O Estado passou a
ser laico.

Militares
Reorganizar a
sociedade francesa

Combater as ameaças
estrangeiras

•
•

Fortalecimento do exército;
acordo com as monarquias
tradicionias.

•
•
•

Cônsul Vitalício – 1802
Imperador - 1804

Reorganizar a
economia

•

Criação do Banco da
França – 1800;
Novo padrão monetário, o
franco;
Estímulo a indústria e a
agricultura;
Financiamento de obras
públicas.

Grã-Bretanha

Império Napoleônico e Cem Dias

Reflexo em toda a Europa

Bloqueio Continental 1806

Desrespeito ao
bloqueio

Tropas francesas – base de
sustentação de
governos estrangeiros
impostos

•

Objetivo: dominar o
mercado europeu

Grupos de guerrilhas;
•
Guerras nacionais.
Campanha contra a Rússia 1812
Exílio Elba
Napoleão abdica 1814
Governo
dos Cem
Dias

Coligações
Europeias
Waterloo - 1815
Fim da Era
Napoleônica

Exílio – Santa
Helena

Instabilidade
econômica e
social;
Impopularidade.

Exercício – Revolução Francesa e França Napoleônica, capítulo 2 e unidade 7.
1. Caracterize o documento Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, considerando os elementos do box da página 270 e o box da
página 271.
2. Transcreva do texto da página 271 um período que melhor caracterize a
Constituição de 1791.
3. Indique dois fatores que contribuíram para a crise francesa, no período
anterior à revolução, considerando o texto da página 271.
4. Explique a importância dos sans-culottes., considerando o texto da página
272.
5. Explique o título do texto iniciado na página 272.
6. Por que podemos afirmar que o governo do Diretório era conservador?
7. Explique o que foi e a importância da Concordata.
8. Explique o que foi e a importância do Código Civil Napoleônico, indicando
sua relação com os ideais iluministas.
9. Faça uma análise crítica do mapa apresentado na página 275.
10. Descreva o Bloqueio Continental, explicando seus objetivos e suas
consequências.
11. Explique o significado político das ideias do texto do final da página 276.

GABARITO - Exercício parte I – Revolução Francesa e França Napoleônica,
capítulo 2 e unidade 7.
1. Caracterize o documento Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, considerando
os elementos do box da página 270 e o box da página 271.
2. Transcreva do texto da página 271 um período que melhor caracterize a Constituição de
1791.
3.Indique dois fatores que contribuíram para a crise francesa, no período anterior à revolução,
considerando o texto da página 271.
4.Explique a importância dos sans-culottes., considerando o texto da página 272.
5. Explique o título do texto iniciado na página 272.
6.Por que podemos afirmar que o governo do Diretório era conservador?
7.Explique o que foi e a importância da Concordata.
8. Explique o que foi e a importância do Código Civil Napoleônico, indicando sua relação
com as ideias iluministas.

9. Faça uma análise crítica do mapa apresentado na página 275.
10. Descreva o Bloqueio Continental, explicando seus objetivos e suas consequências.

11.Explique o significado político das ideias do texto do final da página 276.

GABARITO - Exercício parte I – Revolução Francesa e França Napoleônica,
capítulo 2 e unidade 7.
1. Caracterize o documento Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, considerando
os elementos do box da página 270 e o box da página 271.
R.: O documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi redigido na
primeira fase da Revolução Francesa, revelando os ideais dos girondinos, alta
burguesia. Ele expressava os ideais liberais, fundamentados na valorização e respeito
do indivíduo; na igualdade de todos diante da justiça e da lei; estabelecia a garantia
dos direitos naturais, tais como a liberdade, a vida e a propriedade, entre outros.
2. Transcreva do texto da página 271 um período que melhor caracterize a Constituição de
1791.
R.: “A Constituição de 1791 reflete o caráter moderado desse primeiro momento da
Revolução, mantendo, assim, a monarquia como forma de governo.”
3.Indique dois fatores que contribuíram para a crise francesa, no período anterior à revolução,
considerando o texto da página 271.
R.: Não havia liberdade econômica, a maioria da população francesa (3º estado) não
podia participar das decisões políticas e existia no plano político o Absolutismo
Monárquico.
4.Explique a importância dos sans-culottes., considerando o texto da página 272.
R.: Os sans-culotes eram integrantes do terceiro estado, sendo constituído por
trabalhadores urbanos assalariados, representando os ideais mais radicais da
revolução Francesa e sendo os responsáveis pela liderança do combate aos
“contrarrevolucionários” internos e externos.

GABARITO - Exercício Parte II – Revolução Francesa e França Napoleônica,
capítulo 2 e unidade 7.
5. Explique o título do texto iniciado na página 272.
R.:O título do texto indica que na República Jacobina os revolucionários estavam divididos
entre, principalmente, Jacobinos e girondinos. Além disso, os jacobinos perseguiram
pessoas do seu próprio grupo (caso de Danton que foi executado por jacobinos). Mas,
apesar dessa violência, esse grupo aprovou leis de caráter democráticas, tais como:
abolição da escravidão nas colônias francesas e o estabelecimento do voto universal e da
educação pública de qualidade para todos franceses.
6.Por que podemos afirmar que o governo do Diretório era conservador?
R.: O governo do Diretório foi conservador pois uma das primeiras medidas adotadas por
eles ao governar foi anular as medidas tomadas pelos jacobinos, que favoreciam grande
parte da população francesa. Estabeleceram também o voto censitário e a Monarquia
Constitucional.
7.Explique o que foi e a importância da Concordata.
R.: A Concordata foi um acordo de paz estabelecido por Napoleão com a Igreja Católica,
permitindo que as pessoas tivessem liberdade de seguir o Catolicismo.
8. Explique o que foi e a importância do Código Civil Napoleônico, indicando sua relação com as
ideias iluministas.
R.: O Código Civil Napoleônico consolidou as conquistas sociais e liberais da Revolução.
Esse código normatizou as relações sociais na França. Um dos princípios iluministas era o
da igualdade diante da lei e da justiça, princípio defendido nesse código.

GABARITO - Exercício Parte III – Revolução Francesa e França Napoleônica,
capítulo 2 e unidade 7.
9. Faça uma análise crítica do mapa apresentado na página 275.
R.: No mapa apresentado na página 275 podemos observar que Napoleão/França
estava envolvido em várias guerras. Na parte noroeste podemos ver que a GrãBretanha não foi invadida em função desta possuir a maior frota marítima da Europa. E
as guerras resultavam do desrespeito ao Bloqueio Continental, levando com que as
tropas napoleônicas fizessem intervenções militares e políticas.
10. Descreva o Bloqueio Continental, explicando seus objetivos e suas consequências.
R.: Napoleão decretou (lei) o Bloqueio Continental para que os países da Europa não
comercializassem com a Inglaterra, visto que através das guerras navais a França não
poderia vencer sua rival. Com esse bloqueio Napoleão tinha o seguinte objetivo o de
combater a industrialização inglesa, tornando a França uma potência econômica.
Como a indústria francesa não conseguiu suprir as necessidades dos países europeus
(importar bens industriais e exportar produtos primários), cada uma dessas nações
acabou desrespeitando o bloqueio, o que deu origem as Guerras Napoleônicas.

11.Explique o significado político das ideias do texto do final da página 276.
R.: O significado político da Revolução Francesa foi a derrubada de um
regime antiquado, poder excessivo nas mãos de um rei considerado divino,
através da aliança momentânea da classe social detentora do capital
(burguesia) e das classes populares.

