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A Origem de Napoleão - 1769AD-1798AD
- 1769AD - Nasce Napoleão Bonaparte na Córsega, uma ilha na Itália. Seus pais fogem para as montanhas 

para resistir às forças Francesas que querem conquistar a ilha. Ao ver que não dá para resistir, se juntam 
ao Parlamento local pró-Francês (minuto 5).

- Aos 10 anos de idade Napoleão se muda com sua família para França e aprende francês.
- 1784AD - Napoleão entra na École Militaire em Paris e se gradua como Tenente em 1985AD com 16.
- Em meio a Revolução Francesa, a Córsega tenta a independência e há relatos que Napoleão participa.
- Napoleão assume o posto de Capitão de Artilharia. Época que somente Aristocratas podem ser Oficiais.
- 1795AD - Napoleão é promovido a Tenente Coronel e assume o nome Bonaparte (seu nome original é 

italiano, Napoleone di Buonaparte). Com a Revolução, muitos Oficiais Aristocratas fogem.
- Dezembro de 1795AD - Napoleão expulsa a Frota Inglesa de Toulon e é reconhecido por Augustin 

Robespierre, irmão do líder Maximilien Robespierre. É promovido a General de Brigada.
- 1796AD - O líder do Diretório Francês Visconde Paul de Barras fica sabendo de um contra golpe 

pró-Monárquico que querem invadir o Palácio das Tulherias. Visconde chama Napoleão as pressas. 
- Napoleão monta sacos de pólvora e arremessa em canhões. Após o grande massacre a multidão se 

dispersa. Napoleão ganha a gratidão do Visconde.
- 1797AD - Napoleão é apontado Comandante do exército na Itália. A França vive em guerra desde 1792AD 

até 1815AD. Sela paz com os Austríacos que controlavam o Norte da Itália e volta a Paris para planejar 
acabar com a Inglaterra. Decidem atacar seus interesses comerciais no Egito.



Napoleão jovem



O Golpe de Napoleão - 1798AD-1804AD

- Napoleão conquista o Egito e leva 167 cientistas para expedições. Fica 1 ano ilhado por conta de ataques 
navais da frota Inglesa. Napoleão escreve um romance nessa época (minuto 16). 

- Na França as guerras iam mal e Napoleão decide voltar para aplicar um golpe. Derruba o Governo mas 
deixa o Visconde se aposentar e ficar com sua fortuna. É o fim da Revolução Francesa.

- 1801AD - Napoleão se aponta o 1º Cônsul. Começam as Guerras de Coalizão. A França fica mal vista por 
se tornar uma República e países da Europa temem que o mesmo aconteça com eles.

- Áustria, Rússia e Inglaterra se juntam contra a França para que o sistema Republicano não se espalhe.
- Soldados franceses lutam acreditando em algo melhor, Napoleão tem um sistema de meritocracia com 

seus melhores soldados. Seu exército é composto por Generais competentes jovens que lutam contra 
velhos incompetentes e ocasionam derrotas humilhantes para seus adversários.

- 1802AD - Tem um Tratado de Paz que dura somente 1 ano. Cada guerra a França se expande mais. 
- 1803AD - Guerra da 3ª Coalizão - França tem somente Espanha como aliado. Seu território se expande 

para Bélgica, Holanda, Alemanha e Norte da Itália.
- 1804AD - Napoleão se coroa Imperador aos 34 anos em uma cerimônia com o Papa Pio VII na Catedral de 

Notre Dame. O Papa traz uma coroa nova (a de Luís XVI havia sido vendida) em um travesseiro e 
Napoleão a pega e a põe em sua própria cabeça, definindo a separação entre Estado e Igreja.



Território Francês em verde e Inglês em azul



Napoleão 1º Cônsul Napoleão se coroando



Grandes Batalhas - 1805AD-1806AD
- 1805AD - Napoleão junta seus exércitos marchando para Europa Central contra o resto da Europa e recebe 

cartas pedindo para voltar para França. O povo, com medo, quer fugir. Há manifestações contra Napoleão. 
Napoleão tem a consciência que precisa ganhar para continuar como líder. Encontra o exército da Áustria e 
da Rússia, com seus líderes, em Austerlitz. Obtém uma vitória esmagadora por sua estratégia rápida e 
audaciosa. Napoleão toma controle do campo de batalha, deixa o seu inimigo se aproximar para 
surpreendê-los e desequilibrar até tentar bater retirada. O Tsar Russo manda a cavalaria Imperial atacar 
mas ao cruzar o rio congelado são surpreendidos pelo bombardeio de Napoleão e se afogam. Napoleão é 
uma pessoa que estuda bastante e se inspira em Alexandre o Grande (minuto 26) 

- 1805AD - Batalha de Trafalgar - Frota Francesa e Espanhola, comandada pelo Almirante Charles-Pierre 
Villeneuve, bloqueados pela Frota Inglesa ao comando de Lorde Nelson. Napoleão manda Charles sair do 
porto e os Ingleses atacam. Lorde Nelson morre atingido ao cruzar um navio Francês mesmo vencendo a 
Batalha. Napoleão manda piratas saquear navios comerciantes Ingleses.

- O exército de Napoleão se dá muito bem por terra. Napoleão não tinha uma boa estratégia de mar. 
Napoleão encontra o General Austriaco Mack em Ulm, cidade na Alemanha. O General se rende e 
Napoleão vence a batalha, quase sem tiros, ao cercar. O Tratado de Paz dura apenas alguns meses.

- 1806AD - Prússia (maior Estado Alemão) se junta com Áustria e Inglaterra por medo de Napoleão e forma a 
Guerra da 4ª Coalizão. Napoleão obtém uma vitória esmagadora na Prússia e cria a Confederação do 
Reno na Alemanha.



Uma ambição desmedida - 1806AD-1818AD
- Napoleão entende que não vai conseguir vencer da Inglaterra (por eles serem bons no mar) e proíbe todos 

países que têm acordo de paz com ele, de fazerem comércio com a Inglaterra. Portugal inicialmente adere 
mas depois, Dom João VI volta a ter relações com a Inglaterra. Napoleão fica furioso e decide conquistar 
Portugal. A Espanha já vivia em conflitos internos e Napoleão decide conquistá-la também (minuto 36).

- Surge a Guerra da 5ª Coalizão, Napoleão manda um exército comandado por Andoche Junot e a Família 
Real Portuguesa foge para o Brasil. Junot chega ao porto quando os barcos já estão longe. Na Espanha, 
conseguem derrubar o Monarca e coloca seu irmão José Bonaparte no trono. O povo Espanhol e 
Português não reage bem a essa intervenção Francesa. Foi o 1º Grande erro de Napoleão.

- Napoleão deixa entre 200 e 300 mil soldados para manter as províncias Espanhola e Portuguesa. 
Napoleão perde cerca de 50 mil soldados por mês. Desde o início da ideologia de Guerra Total na França, 
esse ritmo se manteve. Crianças começam a ser recrutadas como soldados.

- 1809AD - Austríacos são humilhados na 5ª Coalizão. Governadores Espanhóis tentam se rebelar.
- 1818AD - Dom João VI volta a Portugal para não perder o trono e fala com Dom Pedro I: “Você fica no 

Brasil. Se houver um movimento de independência, que você o lidere!” (próxima aula).
- Napoleão se torna o senhor da Europa. A Inglaterra sempre vai participar dessa balança dos poderes.
- O Ápice do Império de Napoleão na Europa: Bélgica, Holanda, Espanha, parte do noroeste da itália, 

Alemanha e Polônia (que vive um momento de independência) (próxima aula).
- Pela Polônia, Napoleão planeja invadir a Rússia. Suécia, Rússia, Inglaterra e Portugal temem seu poder.



Andoche Junot Império Francês em seu ápice na Europa



Colapso do Império - 1812AD-1814AD
- 23 de Junho de 1812AD - Napoleão invade a Rússia e comete o 2º Grande erro. O Tsar Russo planejava 

uma guerra contra Napoleão. Le Grand Armée (exército de Napoleão) atravessam o rio Neman. O Príncipe 
Russo Mikhail Kutuzov manda os soldados recuarem e tacarem fogo em tudo. (minuto 53).

- 7 de setembro de 1812AD - Batalha de Borodino - Napoleão se demonstra fraco e é dado um empate. 44 
mil mortos no exército Russo e 34 mil mortos no exército Francês. Napoleão sofria de epilepsia 
secretamente e já devia ter alguma complicação nessa época. O exército Russo recua e deixa Moscou em 
chamas para o exército Francês, conforme ordem do Governador Russo Rostopchin.

- Napoleão entende que não conquistou nada, o exército só recuou. Com o inverno Russo chegando, 
Napoleão resolve bater retirada. A volta se torna uma tragédia. Dos 650 mil soldados do exército de 
Napoleão, 200 mil são capturados pelos Russos e 370 mil perseguidos e mortos de frio e fome.

- Com a derrota de Napoleão, seus inimigos se animam e formam a Guerra da 6ª Coalizão. Napoleão é 
obrigado a usar a Guarda Jovem. 

- 1814AD - Batalha de Leipzig (Batalha das Nações) - Os exércitos da Rússia, Prússia, Suécia e Áustria se 
juntam e formam 400 mil soldados contra 190 mil soldados de Napoleão. Napoleão é derrotado.

- Abril de 1814AD - Paris é tomada e Napoleão é forçado a abdicar e se exilar na Ilha de Elba.
- Um dos irmãos mais novos de Luís XVI assume o trono com o título de Luís XVIII (Luís XVII havia sido 

decapitado).10 meses após seu exílio, Napoleão retorna para a França.



Napoleão e seu exército Batalha de Leipzig



O Último suspiro - 1814AD-1821AD
- Napoleão desembarca no sul da França com 800 seguidores e a notícia de sua volta logo se espalha. Vai 

marchando para Paris e junta cada vez mais seguidores. Luís XVIII manda policiais para prendê-lo mas 
eles se recusam. Manda o exército e no seu encontro Napoleão vai sozinho e mostra suas medalhas aos 
soldados e diz: “Vocês serão capazes de atirar em quem conquistou tantas glórias e vitórias para França? 
Essas medalhas foram ganhas devido a sua bravura!” Um Capitão se aproxima e bate continência e diz: 
“Vive L’Empereur!” (Viva o Imperador!) o grito ecoa entre os soldados (1 hora e 9 minutos). Relato 
emocionante.

- Napoleão é carregado como herói pelos soldados e  manda uma carta para o Imperador: Não mande mais 
soldados, tenho todos que preciso. Luís XVIII foge para Inglaterra. Napoleão é declarado fora da lei pelo 
Congresso de Viena que estava acontecendo para tentar reorganizar a Europa mediante a Revolução 
Francesa. Se forma mais uma Coalizão contra Napoleão.

- Junho de 1815AD - Batalha de Waterloo - Napoleão marcha para Bélgica para enfrentar seu maior inimigo, 
o Comandante Inglês Duque de Wellington e seu exército. Napoleão e Marechal Nei não fazem boas 
decisões e mandam a Guarda Imperial tardiamente. Vem a notícia que o exército Prússiano se aproxima. A 
Guarda Imperial começa a bater retirada. É o fim de Napoleão, que é forçado a abdicar mais uma vez. O 
Duque de Wellington obtém uma vitória e vira herói Inglês.

- Napoleão é exilado no sul do Atlântico na Ilha de Santa Helena. Morre em 1821AD com causas não 
definidas, suposições de envenenamento ou úlceras. Napoleão mudou o mundo.



Napoleão em seus últimos anos Tumba de Napoleão no Les Invalides


