
HISTÓRIA

2ª SÉRIE

REVOLUÇÃO FRANCESA E O IMPÉRIO NAPOLEÔNICO: 

CONGRESSO DE VIENA E O PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE

AULA Nº 34



OBJETIVO

❏ Compreender o processo de reorganização da Europa 
pós guerras napoleônicas.



Você lembra o que foi o Bloqueio Continental?

Você lembra quais países Napoleão tentou conquistar mas
não conseguiu?

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Você lembra o que foi o Bloqueio Continental?
Foi uma ação de Napoleão que impedia o comércio entre a
Grã-Bretanha e os demais países do continente europeu.

Você lembra quais países Napoleão tentou conquistar mas não
conseguiu?
Napoleão primeiramente tentou conquistar a Grã-Bretanha em
1805 mas não conseguiu e depois a Rússia em 1812, também
fracassando.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Após as guerras
Napoleônicas chefes dos
principais países europeus
se reuniram em Viena
para tomar importantes
decisões. O que foi
tratado neste Congresso?

BOULOS JR, Alfredo. História: Sociedade & Cidadania. São Paulo: FTD, 2013. 
P. 179. 

Você sabe onde fica Viena?

PROBLEMATIZAÇÃO



Todos os anos em Davos na Suíça realiza-se o Fórum Econômico
Mundial que reúne chefes de Estado das principais economias
mundiais. Encontros de chefes de Estado para tomar decisões foram
comuns no passado, como o Congresso de Viena realizado em 1815.

Fonte G1: Disponível em 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/07/a
diado-por-pandemia-forum-economico-mundial-deixa-
davos-em-2021.ghtml> Acesso 16.04.2021



O GOVERNO DOS CEM DIAS

•No início de 1815, Napoleão
fugiu de Elba e, acompanhado
de 800 homens, desembarcou
na França, onde foi recebido
como herói. O impopular rei
Luís XVIII fugiu do país e
Napoleão assumiu o seu lugar.

•Napoleão, porém, governou
apenas por cem dias.

A despedida de Napoleão à guarda imperial, 
em 20 de abril de 1814, por Antoine-Alphonse 
Montfort.
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O FIM DO GOVERNO DE NAPOLEÃO

•Os ingleses lideraram uma

grande coligação militar e

derrotaram definitivamente

as forças de Bonaparte, na

Batalha de Waterloo, em

1815.

Bonaparte foi preso em Santa Helena, uma ilha minúscula

localizada no Atlântico, onde permaneceu até a morte, em 1821.

Batalha de Waterloo. Disponível em <https://url.gratis/BwIUa> Acesso em 
16.04.2021



O CONGRESSO DE VIENA
As nações vencedoras –

Inglaterra, Áustria, Prússia e

Rússia – reuniram-se com a

França monárquica em

Viena na Áustria, entre 1814

e 1815, para decidir os

rumos da Europa pós

guerras napoleônicas.

BOULOS JR, Alfredo. História: Sociedade & Cidadania. São Paulo: FTD, 2013. 
P. 179. 



BOULOS JR., Alfredo. História: Sociedade $ Cidadania. São Paulo: FTD, 2018. P. 61

Observe a imagem ao

lado. O que se pode

concluir sobre as

decisões tratadas no

Congresso de Viena?

ATIVIDADE



BOULOS JR., Alfredo. História: Sociedade $ Cidadania. São Paulo: FTD, 2018. P. 61

Observa-se os
protagonistas do
Congresso de Viena. Note
que os imperadores da
Áustria e da Rússia e o rei
da Prússia dançam com
desenvoltura.

CORREÇÃO DA ATIVIDADE

O rei da França (à esquerda) se vê obrigado a dançar no ritmo 
dos vencedores. 



O PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE

Dizia ser legítima a volta ao poder
das famílias que reinavam antes de
1789. Por esse princípio, as
dinastias reinantes só eram
consideradas legítimas se já
ocupassem o trono antes da
Revolução Francesa. Com isso, Luís
XVIII, da dinastia de Bourbon,
voltou a ocupar o trono da França.
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POLÍTICA DO EQUILÍBRIO EUROPEU

Formulada pelo príncipe Metternich,

da Áustria, defendia o equilíbrio

entre as grandes potências

defendendo evitar a opressão de

uma sobre as outras. Para isso,

Metternich propôs compensar as

grandes potências pelos prejuízos

sofridos por elas nas guerras

napoleônicas.
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A EUROPA PÓS CONGRESSO DE VIENA
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Com o Congresso de Viena os

maiores beneficiados foram as

grandes potências que

dividiram entre si territórios na

Europa e na América.



Leia o texto e responda:

ATIVIDADE

“O período que se seguiu ao Congresso de Viena é chamado de

Restauração. Parecia que o Antigo Regime havia recuperado

força e prestígio, junto com os reis e os nobres que voltavam a

seus tronos e palácios”.
TEIXEIRA, Francisco M. P. As guerras napoleônicas. São Paulo: Ática, 1996. p. 36.

Pode-se dizer que após o Congresso de Viena a Europa voltou a

ser como antes da Revolução?



CORREÇÃO DA ATIVIDADE

Pode-se dizer que após o Congresso de Viena a Europa voltou a

ser como antes da Revolução?

Não. Embora as monarquias tenham sido restauradas em

muitos países, a Europa não seria mais a mesma depois da

Revolução. As guerras napoleônicas ajudaram a aprofundar os

ideais da Revolução Francesa de liberdade e igualdade contra

os privilégios sociais e políticos.



RETOMADA

❏ Após a derrota definitiva de Napoleão, os

representantes dos países vencedores se reuniram no

Congresso de Viena.

❏ O Congresso de Viena defendeu o princípio da

legitimidade dos povos e do equilíbrio europeu.

❏ Embora muitas monarquias tenham sido restauradas o

absolutismo não durou muito tempo.
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