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1 Leia o texto e responda.

“O próprio Napoleão Bonaparte [...] era um
carreirista típico daquela espécie. Nascido em
1769, ambicioso, descontente e revolucionário,
subiu vagarosamente na artilharia, um dos pou-
cos ramos do exército real em que a competên-
cia técnica era indispensável. Durante a Revolu-
ção, e especialmente sob a ditadura jacobina que
ele apoiou firmemente, foi reconhecido por um
comissário local em um fronte de suma impor-
tância [...] como um soldado de dons esplêndi-
dos e muito promissor. O Ano II fez dele um ge-
neral. [...]. Agarrou a sua chance na campanha
italiana de 1796, que fez dele o inquestionado
primeiro soldado da República [...].”

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções (1789-
1748). 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 92

a) A que “Revolução” o autor se refere?
b) Segundo Eric Hobsbawm, Napoleão era um

oficial competente. Transcreva do texto aci-
ma a parte em que o autor salienta esse fato.

c) Explique como a carreira militar de Napoleão
o ajudou a subir ao poder.

2 Complete o informe com as expressões do
quadro.

3 Preencha o esquema abaixo com as princi-
pais características do governo napoleônico.

Bloqueio   Continental  Código Napoleônico
Congresso de Viena   18 Brumário

Santa Aliança

O governo napoleônico

O governo de Napoleão se iniciou com um
golpe de Estado, em 1799, conhecido como

. Internamente, o seu governo ficou
marcado pela sistematização das leis, que se
concretizou no . Externamente, foi um
período de forte rivalidade contra a Inglaterra.
O ponto alto das tensões entre os dois países
foi a decretação do , uma ofensiva eco-
nômico-militar de Napoleão com o objetivo
de isolar e enfraquecer a Inglaterra. Os cons-
tantes enfrentamentos militares entre os exér-
citos franceses e os inimigos debilitaram o go-
verno de Napoleão e o obrigaram a renunciar.
Os países vencedores reuniram-se no .
Uma das decisões do Congresso foi a forma-
ção da , um pacto militar destinado a
reprimir qualquer movimento revolucionário
na Europa.

Nome do quadro: 

Autor: 

Data: 

Elementos da pintura: 

5 Por que o artista representou Bolívar coroa-
do pela Liberdade e saudado por populares?

6 Qual a importância de representar na pin-
tura a bandeira nacional?

4 Complete a ficha.

A pintura a seguir retrata Bolívar em Caracas
durante as campanhas pela libertação das colô-
nias espanholas na América. Observe-a para res-
ponder às questões 4, 5 e 6.

C
ID

Política
interna

Política
externa

Política
econômica

Política
econômica

Campanhas
militares

Conquistou muitos países
e os fez aliados da França

na disputa contra a Inglaterra
pela hegemonia na Europa.

Bolívar em Caracas, pintura de Edmundo
Wolter Beck, século XIX.

HISTÓRIA - A era de Napoleão e a
independência da América espanhola
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Texto para as questões 7, 8, 9 e 10.

San Martín e a independência

“Compatriotas:

A nação espanhola finalmente recebeu o impul-
so irresistível das luzes do século, reconheceu
que suas leis eram insuficientes para fazê-la fe-
liz e que em suas antigas instituições não podia
encontrar nenhuma garantia contra os abusos do
poder. Os espanhóis apelaram ao último argu-
mento para demonstrar seus direitos, e conven-
cido o rei de sua justiça, jurou a Constituição
elaborada pelas Cortes em 1812 [...]: a revolu-
ção na Espanha é da mesma natureza que a nos-
sa — ambas têm a liberdade por objetivo, e a
opressão por causa. [...]

Eu venho pôr termo a essa época de dor e humi-
lhação: este é o voto do Exército Libertador, que
tenho a glória de comandar e que me tem acom-
panhado sempre ao campo de batalha, ansioso
de selar com seu sangue a liberdade do Novo
Mundo. Confiai na minha palavra e na resolução
dos bravos que me seguem assim como eu confio
nos sentimentos e na energia do povo peruano.

San Martín — Quartel-general do Exército Liber-
tador em Pisco, 8 de setembro de 1820 — 1o dia
da Liberdade do Peru.”

In: BELLOTO, Manoel Lelo; CORRÊA, Anna Maria
Martinez (Org.). A América Latina de colonização

espanhola: antologia de textos históricos. São Paulo:
Hucitec/Edusp, 1970. p. 166-167.

7 Complete a ficha da fonte histórica.

10 Assinale as afirmativas que coincidem
com as idéias do texto.

a) No texto, San Martín saúda o povo perua-
no pela luta vitoriosa contra os espanhóis.

b)O Exército Libertador conclama o povo a
lutar contra o domínio espanhol.

c) San Martín condena o juramento da Cons-
tituição pelas cortes espanholas.

d)A revolução na Espanha e a luta dos po-
vos latino-americanos têm como objetivo
a liberdade.

11 Observe o mapa e responda.

Autor: 

Instituição que ele comandava: 

Data: 

Tipo de texto: 

A quem o autor se dirige: 

Fonte: DUBY, Georges. Atlas historique. Paris
Larousse, 1987. p. 285.
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8 No texto, o autor compara a revolução
que ocorria na Espanha com a que se de-
senvolvia na América. Que revoluções
eram essas? Que semelhanças havia en-
tre elas?

9 Podemos afirmar que o texto contém idéi-
as do iluminismo? Justifique.

a) Todas as independências latino-america-
nas ocorreram no século XIX? Justifique.

b)Pinte de verde as regiões libertadas sob
a liderança de Simón Bolívar.

c) Pinte de vermelho a região libertada sob
a liderança de San Martín.

d) Identifique no mapa os países que se orga-
nizaram conforme os sonhos de Simón
Bolívar.

e) Localize no mapa os últimos países que se
tornaram independentes na América do Sul
a região que ainda se mantém sob domínio
externo.
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Respostas

3.

Política
interna

Política
externa

Política
econômica

Política
econômica

Campanhas
militares

Conquistou muitos países
e os fez aliados da França

na disputa contra a Inglaterra
pela hegemonia na Europa.

Criou o Código Civil
Napoleônico, que organizou

as leis da Revolução,
confiscando os bens da

nobreza feudal e garantindo a
igualdade dos franceses

perante a lei.

Legislação

Bloqueio
Continental

Napoleão conseguiu recuperar
o crescimento econômico da

França, mantendo a política de
reforma agrária e incentivando

o progresso econômico da
burguesia. Criou o Banco da

França, reorganizou os
impostos e promoveu obras

públicas.

Integrava a política externa
militar e econômica de
Napoleão e consistia no
isolamento comercial da

Inglaterra para impedi-la de
comercializar com países do

continente.

A era de Napoleão e a independência da América

espanhola

1. a) O autor está se referindo à Revolução Francesa, apoiada
por Bonaparte.

b) O aluno deve transcrever o seguinte trecho: “subiu va-
garosamente na artilharia, um dos poucos ramos do exér-
cito real em que a competência técnica era indispensá-
vel”.

c) Devido a sua competência militar, atestada nos comba-
tes contra os adversários da revolução por toda a Euro-
pa, Napoleão passou a ser encarado pela burguesia como
o único homem capaz de recompor a França depois das
etapas da Revolução.

2. O governo de Napoleão se iniciou com um golpe de Esta-
do, em 1799, conhecido como 18 Brumário. Internamente,
o seu governo ficou marcado pela sistematização das leis
surgidas desde o início da Revolução, que se concretizou
no Código Napoleônico. Externamente, foi um período de
forte rivalidade entre a França e a Inglaterra. O ponto alto
das tensões entre os dois países foi a decretação do Blo-
queio Continental, uma ofensiva econômico-militar de
Napoleão com o objetivo de isolar e enfraquecer a Inglater-
ra. Os constantes enfrentamentos militares entre os exér-
citos franceses e os inimigos debilitaram o governo de
Napoleão e o obrigaram a renunciar. Os países vencedores
reuniram-se no Congresso de Viena. Uma das decisões do
Congresso foi a formação da Santa Aliança, um pacto mili-
tar destinado a reprimir qualquer movimento revolucioná-
rio na Europa.

4.

Autor: San Martín.

Instituição que ele comandava: Exército Libertador do Peru.

Data: 8 de setembro de 1820.

Tipo de texto: pronunciamento oficial.

A quem o autor se dirige: ao povo peruano.

5. Representar Bolívar recebendo a coroa da Liberdade tem a
intenção de associar o líder às idéias libertárias da Revolução
Francesa. A presença do povo na pintura tem a intenção de
anunciar o apoio popular a Bolívar e legitimar a sua liderança.

6. A bandeira é importante na pintura porque os acontecimen-
tos que o autor procurou representar estão relacionados à inde-
pendência e ao surgimento da nação, como ocorreu também
na independência dos Estados Unidos. Ressaltar a bandeira é
uma forma de reafirmar a identidade nacional.

7.

8. Em relação à Espanha, o autor se refere às juntas de governo
que se formaram para combater o invasor francês, e que se
transformaram, com o tempo, em instrumento de luta contra
o absolutismo.  Essas juntas de governo se estenderam às
colônias hispânicas, onde passaram a centralizar a luta contra
o domínio colonial. A semelhança entre os dois movimentos
é a luta contra o Antigo Regime: contra o absolutismo, na
Espanha, e contra o sistema colonial, na América.

9. Sim, há várias passagens em que se percebe o ideário
iluminista. Por exemplo: a referência ao “impulso irresistível
das luzes do século”, a importância do juramento da Consti-
tuição e a valorização do princípio da liberdade.

10. a, d.

11. a) A maior parte. Outras colônias se libertaram mais tarde:
Cuba, no início do século XX, a Guiana e o Suriname na
segunda metade do século XX, e há casos de áreas que
permanecem sob domínio externo, como Guiana Francesa
e Porto Rico.

b) O aluno deve pintar a área das atuais Venezuela, Colômbia,
Equador e Bolívia.

c) O aluno deve pintar a área das atuais Argentina, Chile e
Peru.

d) Venezuela, Colômbia e Equador, que formavam a Grã-Co-
lômbia.

e) Jamaica 1962; Guiana 1965; Suriname 1975. A Guiana Fran-
cesa ainda faz parte do território francês.

Nome do quadro: Bolívar em Caracas.

Autor: Edmundo Wolter Bech.

Data: século XIX.

Elementos da pintura: Simón Bolívar, coroado pelo símbolo da Liber-
dade, e populares, que carregam a bandeira nacional e saúdam o
líder americano.


