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OBJETIVO

Compreender o expansionismo
napoleônico e seu impacto
sobre a Europa e América. D
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Você lembra qual grupo social foi
mais beneficiado no governo
napoleônico?

Você lembra de que maneira
Napoleão foi representado na arte?
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Você lembra qual grupo social foi mais beneficiado no governo
napoleônico?
Napoleão tomou várias medidas na economia, favorecendo
principalmente a burguesia.

Você lembra de que maneira Napoleão foi representado na arte?
Napoleão foi representado como grande líder militar e político,
como uma figura imponente e forte.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Dom João, Príncipe Regente, passando 
revista às tropas na Azambuja, 1803. 
Disponível em <https://url.gratis/DbtpW> Acesso em 16/04/2021. 

Em 1808 o rei de Portugal, D. João VI,

transferiu a sede do império português

para o Brasil. Você sabe qual relação

esse fato tem com o expansionismo

napoleônico?

PROBLEMATIZAÇÃO



Fonte: Super Abril Disponível em <https://super.abril.com.br/historia/como-funciona-o-embargo-a-cuba/>. Acesso 16.04.2021

Embargos ou bloqueios econômicos de um país sobre o outro não
são novidades. Atualmente os Estados Unidos ainda impõe
embargo econômico à Cuba.



A PAZ ATRAVÉS DA GUERRA?

• Napoleão se preocupou em trazer

paz para a França contra as

grandes monarquias absolutistas

(Prússia, Áustria e Rússia) que

temiam a divulgação de ideias

iluministas;

• A Inglaterra temia o

desenvolvimento industrial da

França e por isso participa das

alianças contra esse país.

Batalha de Tudela, invasão da 
Espanha em 1807 
Disponível em <https://url.gratis/bGJ8t> Acesso em 
16.04.2021



Em 1805 a marinha francesa

enfrentou a marinha inglesa e foi

derrotada na batalha de

Trafalgar.

Diante da derrota Napoleão

decretou Bloqueio Continental

(1806) com o objetivo de

prejudicar a economia inglesa.

O BLOQUEIO CONTINENTAL

Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trafalgar-
Auguste_Mayer.jpg> Acesso em: 10 ago. 2020.



CONQUISTAS NAPOLEÔNICAS

Por terra, o exército de Napoleão venceu inimigos mais

numerosos e mais bem armados. Em pouco tempo derrotou seus

inimigos com exceção da Inglaterra.

Batalha de Austerlitz (1805) 
Disponível em <https://url.gratis/lW9RL> Acesso 
16.04.2021



Em 1807 diante das negativas
de D. João VI romper acordos
comerciais com a Inglaterra,
Napoleão ordenou a invasão de
Portugal.
A família real e a corte
portuguesa fugiu para o Brasil
transferindo a sede do império
português para o Rio de Janeiro.

A INVASÃO DA PENÍNSULA IBÉRICA

Embarque da família real para o 
Brasil.

Disponível em <https://url.gratis/iLGEv> Acesso em 16.04.2021.



BOULOS JR., Alfredo. História: Sociedade $ Cidadania. São Paulo: FTD, 2018. P. 57.

Observe a imagem com
atenção e responda:
Quem são os personagens
representados e o que
estão fazendo?

ATIVIDADE



BOULOS JR., Alfredo. História: Sociedade $ Cidadania. São Paulo: FTD, 2018. P. 57.

Representa o

governante da

Inglaterra e o da França

(Napoleão Bonaparte)

e eles estão dividindo o

mundo entre si.

ATIVIDADE



A EUROPA SOB O BLOQUEIO 
CONTINENTAL

Observe que o objetivo era
prejudicar economicamente
a Inglaterra.

Disponível em <https://abre.ai/czXP> Acesso 19.abr.2021



O ANTIBONAPARTISMO

As guerras napoleônicas causaram
graves distúrbios, tanto na Europa
como na América.
Os povos dominados pelo império
francês reagiam aos conquistadores.
Na Espanha, a reação popular foi tão
intensa que Napoleão foi obrigado a
ceder o trono ocupado por José
Bonaparte para a família real
espanhola.
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A TENTATIVA DE INVADIR A RÚSSIA

A Rússia desobedeceu ao
Bloqueio Continental.
Napoleão respondeu a essa
desobediência invadindo a
Rússia em 1812, com um
poderoso exército. Mas a
resistência do povo russo e o
rigoroso inverno local acabaram
vencendo o general francês.

Campanha da Rússia. Disponível em 

<https://url.gratis/BPPox> Acesso em 16.04.2021



O FIM DO IMPÉRIO

A derrota na Rússia encorajou os tradicionais adversários da

França a se unirem uma vez mais. Inglaterra, Áustria, Prússia e

Rússia formaram um gigantesco exército, que, depois de

vencer os franceses, invadiu a França e ocupou a capital, Paris,

em 1814. Napoleão foi aprisionado e Luís XVIII foi colocado no

trono francês.



Leia o texto e responda:

ATIVIDADE

[...] temos decretado e decretamos o que segue: Artigo 1o
As Ilhas Britânicas são declaradas em estado de bloqueio.
Artigo 2o Qualquer comércio e qualquer correspondência
com as Ilhas Britânicas ficam interditados [...] Artigo 4o
Qualquer loja, qualquer mercadoria, qualquer propriedade
pertencente a um súdito da Inglaterra será declarada boa
presa. [...] BONAPARTE, Napoleão. O decreto de Berlim. Disponível em: .Acesso em: 28 maio 2018.

Com que intenção Bonaparte decretou o Bloqueio
Continental? Ele funcionou?



CORREÇÃO DA ATIVIDADE

Com que intenção Bonaparte decretou o Bloqueio

Continental? Ele funcionou?

Napoleão pretendia enfraquecer a Inglaterra para, em

seguida, conquistá-la, mas não funcionou pois teve

países que descumpriram como Portugal e Rússia.



RETOMADA

❏ Napoleão conquistou vários territórios como a Prússia,

a Áustria e a Península Ibérica;

❏ Tentou conquistar a Inglaterra mas não conseguiu,

assim decretou o Bloqueio Continental;

❏ A invasão de Portugal teve como consequência a fuga

da corte para o Brasil.

❏ A derrota na Rússia assinala o início da queda de

Napoleão.
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