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Napoleão x Jorge III: a Era Napoleônica e a reação  

de Viena 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é analisar o Período Napoleônico, destacando o processo 

de construção do império e as suas principais características. Os estudantes devem identificar os 

valores liberais burgueses e conhecer os motivos da queda de Napoleão Bonaparte, assim como  

os principais objetivos e consequências do Congresso de Viena. Através de um jogo de tabuleiro, 

“Napoleão x Jorge III”, os estudantes trabalharão com os principais marcos desse período, que envolve 

as duas figuras históricas.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as principais características do governo de Napoleão Bonaparte. 

• Identificar a consolidação dos valores liberais burgueses no Período Napoleônico. 

• Compreender o expansionismo que culminou na construção do Império Napoleônico e as 
diversas batalhas dessa época. 

• Explorar os motivos da queda de Napoleão e os objetivos do Congresso de Viena e suas 
consequências. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Revolução Francesa e seus desdobramentos 
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução 
Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O governo centralizador de Napoleão Bonaparte    

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outro local com projetor multimídia 
Organização dos estudantes: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, caneta e borracha  
Materiais de referência: 

• Pintura A coroação do imperador e da imperatriz. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/the-
coronation-of-the-emperor-and-empress-2-december-1804/CgGNKJXj3VeimA>. Acesso em: 23 jul. 2018.  

• Mapa do Império Napoleônico. Disponível em: 
<http://www.westpoint.edu/history/SiteAssets/SitePages/Napoleonic%20War/Nap45a.gif> . Acesso em: 23 jul. 2018. 

• Imagem da capa do Código Civil Napoleônico. Disponível em: <http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-
empires/images/french-code-civil-of-1804>.  Acesso em: 23 jul. 2018. 

Inicie a aula fazendo um levantamento dos conhecimentos dos estudantes sobre a Revolução 

Francesa. Pergunte o que significou esse movimento e quais ideias a inspiraram. Pergunte também quem 

foi Napoleão Bonaparte e o que ele fez. É possível que os estudantes falem que a revolução marcou o 

início da Idade Contemporânea, ou que mencionem que marcou o fim da monarquia absolutista. Sobre 

Napoleão, é provável que citem o poder de seu exército sobre a Europa e a formação de um Império. 

Eles devem comentar a importância das ideias iluministas para o processo revolucionário. 

Nesse momento, explique que, antes da Revolução, a França passava por uma grave crise 

econômica e política. A participação na Guerra de Independência dos Estados Unidos e a crise agrícola 

arruinaram os cofres franceses, fazendo com que o preço dos alimentos disparasse. Relembre que a 

França era um país absolutista e que o descontentamento geral com as estruturas do Antigo Regime 

fez com que muitos setores da sociedade francesa se voltassem contra o absolutismo.  

Relembre que em 1789 eclodiu a Revolução Francesa, e, durante dez anos, jacobinos, 

girondinos, sans culottes e outros grupos políticos disputaram o poder. Explique que em 1799 a França 

estava à beira de uma guerra civil, momento em que os Girondinos apoiaram um golpe de estado que 

colocou Napoleão Bonaparte no poder. O fato é conhecido como o Golpe de 18 Brumário. 

Durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte foi responsável por defender e consolidar 

os ideais liberais burgueses na sociedade francesa. Em 1804, Napoleão se coroou imperador e, através 

da guerra e de alianças, conquistou boa parte da Europa, propagando essas mesmas ideias para outras 

partes do mundo.  

Nesse momento, se possível, projete a imagem da capa do Código Civil Napoleônico.  

Esclareça que quem aparece na capa é Têmis, deusa grega da Justiça. Pergunte para os 

estudantes: o que é um código civil? É possível que citem as regras que definem a vida em sociedade. 

Explique que ele é o conjunto de leis que regula a vida privada em um país. No caso do Código 

Napoleônico, o documento consolidou os valores liberais em constituição, garantindo a propriedade 

individual, a liberdade política e econômica, a liberdade de expressão, a separação entre Igreja  

e Estado, a livre iniciativa e o fim dos privilégios da Igreja e da nobreza. O Código Napoleônico 

influenciou as leis de muitos países do mundo, inclusive do Brasil.  

https://artsandculture.google.com/asset/the-coronation-of-the-emperor-and-empress-2-december-1804/CgGNKJXj3VeimA
https://artsandculture.google.com/asset/the-coronation-of-the-emperor-and-empress-2-december-1804/CgGNKJXj3VeimA
http://www.westpoint.edu/history/SiteAssets/SitePages/Napoleonic%20War/Nap45a.gif
http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/images/french-code-civil-of-1804
http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/images/french-code-civil-of-1804
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Ressalte que o Código Napoleônico foi imposto aos países conquistados por Napoleão. Destaque 

que os sistemas jurídicos adotados por Portugal e Espanha foram inspirados em leis napoleônicas, 

principalmente o Código Civil.  Se possível, projete o Mapa do Império Napoleônico de 1810. Pontue  

que a toda a parte colorida se refere ao território do Império. Explique que a França era governada 

diretamente por Napoleão Bonaparte, mas que regiões como a Espanha, Portugal e outros reinos eram 

governados por parentes ou aliados de Bonaparte. Esclareça que o Reino Unido, durante todo o governo 

napoleônico, foi governado pelo rei Jorge III, um dos principais adversários políticos de Napoleão.  

Dessa forma, ressalte que quase toda a Europa Ocidental estava sob influência francesa e 

consequentemente dos ideários liberais burgueses.  

Nesse momento, se possível, projete a imagem A coroação do imperador e da imperatriz. 

Explique que a obra foi feita anos mais tarde por Jacques-Louis David, pintor oficial de Napoleão. Ela 

representa a coroação de Napoleão, em 1804, na Catedral de Notre-Dame. Aponte os personagens da 

imagem. Napoleão é o que segura a coroa no alto, já coroado. Na frente de Napoleão está sua esposa, 

Maria Josefina. Atrás de Napoleão, sentado, temos o papa Pio VII, convidado para a cerimônia por 

Napoleão. Explique que, antes de Napoleão, todos os reis franceses eram coroados pelo papa, e os 

monarcas se curvavam frente ao pontífice em sinal de submissão. Na sequência, comente que 

Napoleão se recusou a seguir este rito. 

Peça que os estudantes façam, em dupla, uma descrição da imagem e respondam às seguintes 

questões:  

• Quem são os personagens centrais retratados no quadro?  

• O que a imagem sugere sobre a relação entre o Estado francês e a Igreja Católica? 

• O que a imagem transmite sobre o governo de Napoleão? 

Espera-se que os estudantes identifiquem que Napoleão é retratado coroando a sua esposa após 

ter se autocoroado, enquanto o papa e os demais membros da Igreja assistem a tudo passivamente. A 

cerimônia planejada por Napoleão, retratada na pintura, expressa o caráter centralizador de sua figura 

política e histórica. O modo como foi construída também sugere que Napoleão não aceitaria as 

influências externas em seu governo, nem mesmo da Igreja Católica, o que de fato se confirmou. O 

Império Napoleônico foi marcado pelo autoritarismo e campanhas militares contra os países que 

mantinham resquícios do absolutismo. 

No final da aula recolha as atividades, corrija-as e as devolva na próxima aula. 
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Aula 2 – Napoleão e Jorge III 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos estudantes: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: 1 tabuleiro impresso por dupla, 1 conjunto de 16 cartas impressas por grupo, 1 dado 
por grupo (pode utilizar aplicativos no celular que fazem a função de dado), 1 pino por estudante (podem ser pedrinhas, 
grãos de feijão ou algo do tipo), 1 tesoura por grupo, 1 imagem do rei Jorge III impressa e 1 imagem de Napoleão impressa.  
Materiais de referência:  

• Imagem do rei Jorge III. Disponível em: <http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw02455/King-George-
III>. Acesso em: 23 jul. 2018.  

• Imagem de Napoleão Bonaparte. Disponível em: <http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-
empires/paintings/bonaparte-crossing-the-great-st-bernard-pass>. Acesso em: 23 jul. 2018.  

• Imagem da Batalha de Trafalgar. Disponível em: <https://artuk.org/discover/artworks/the-battle-of-trafalgar-
191956>. Acesso em: 29 jul. 2018.  

• Imagem de Francisco Goya – Massacre de 3 de maio de 1808. Disponível em: <https://goo.gl/PibtRF>. Acesso em: 6 set. 2018. 

Inicie a aula devolvendo a atividade anterior, e faça uma correção oral. Comente que a pintura 

de Jacques-Louis David ilustra o centralismo da figura e do governo de Napoleão. Complemente que, 

através de guerras e de acordos, ele conquistou quase toda a Europa Ocidental, mas não conseguiu 

invadir o Reino Unido, sob o governo do rei Jorge III. Explique que essa aula será sobre Jorge III durante 

o Império Napoleônico. Após essa introdução, peça para os estudantes realizarem as anotações sobre 

a aula no caderno.  

Esclareça que o governo de Napoleão (1799-1815) foi marcado por disputas políticas, econômicas 

e militares com o Reino Unido. Relembre que o Reino Unido, atualmente, é formado pela Inglaterra, 

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Pontue que na época toda a Irlanda fazia parte do Reino Unido.  

Se possível, mostre a imagem de Jorge III, feita por Alan Ramsay, um dos pintores oficiais do reino. 

Jorge III governou de 1760 até 1820, ou seja, passou 60 anos no poder, e seu governo foi considerado 

um dos mais longos da história da Europa Ocidental. Ressalte que o rei Jorge III ficou muito conhecido 

por ser o governante que perdeu a guerra que levou à independência dos Estados Unidos (1776-1783).  

Fale para os estudantes que em 1802 foi assinado o Tratado de Amiens, em que a França e a 

Inglaterra estabelecem a paz entre as duas nações. Explique que a paz firmada por Napoleão e Jorge 

III foi quebrada apenas um ano após o tratado. Napoleão tinha o plano de invadir a Inglaterra e utilizou 

a marinha espanhola para se fortalecer e atingir seu objetivo. Em 1805 ocorreu a Batalha de Trafalgar, 

entre a marinha inglesa e as marinhas da França e da Espanha.  

Se possível, projete a imagem A Batalha de Trafalgar. No lado direito da imagem é possível ver 

os navios com bandeiras do Reino Unido e da Inglaterra; no lado esquerdo, há uma bandeira da França, 

em meio aos destroços de seus navios, junto aos homens que tentam se apoiar em um pequeno barco. 

Explique que a vitória do Reino Unido sobre a marinha francesa impossibilitou uma invasão da Inglaterra 

por Napoleão. 

Diante desse fracasso, Napoleão tentou sufocar a economia inglesa decretando o Bloqueio 

Continental, que determinava que os países europeus não poderiam comercializar com a Inglaterra.  

O país que não cumprisse o embargo à Inglaterra seria invadido por tropas napoleônicas.  

http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw02455/King-George-III
http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw02455/King-George-III
http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/paintings/bonaparte-crossing-the-great-st-bernard-pass
http://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/paintings/bonaparte-crossing-the-great-st-bernard-pass
https://artuk.org/discover/artworks/the-battle-of-trafalgar-191956
https://artuk.org/discover/artworks/the-battle-of-trafalgar-191956
https://artuk.org/discover/artworks/the-battle-of-trafalgar-191956
https://goo.gl/PibtRF
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Em 1807, as tropas napoleônicas invadiram a Espanha e Portugal. A família real portuguesa e 

mais 15 mil membros da corte fugiram para o Brasil, com apoio da marinha de Jorge III. Em 1808, um 

exército composto por portugueses e ingleses conseguiu expulsar os franceses de Portugal. Napoleão 

tentou por mais duas vezes ocupar Portugal, porém não obteve êxito. Na Espanha, Napoleão derrubou 

o rei Fernando VII e colocou no trono espanhol seu irmão, José Bonaparte. 

Se possível, projete a imagem Massacre de 3 de maio de 1808, pintada por Francisco Goya, 

que testemunha a invasão francesa à Espanha. Peça para os estudantes formularem hipóteses sobre 

o que a imagem representa.  

Explique que, no dia 2 de maio de 1808, Madri foi atacada por tropas do general francês 

Joachim Murat, o que implicou a execução de muitos madrilenhos. Pontue que a pintura de Goya 

mostra, do lado direito, o pelotão de fuzilamento composto por tropas francesas e, à esquerda, 

espanhóis mortos e outros prestes a serem executados. No segundo plano, ao fundo, temos o que 

parece ser outro pelotão de fuzilamento, em outra parte de Madri. Goya, com essa pintura, denuncia 

os horrores cometidos pelos franceses durante os seis anos de ocupação da Espanha. 

Verifique as anotações feitas nos cadernos e esclareça as possíveis dúvidas. Por fim, comente 

que na aula seguinte eles conhecerão o fim do Período Napoleônico.  

 

Aula 3 – Campanhas militares, a queda de Napoleão e o Congresso de Viena 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos estudantes: em fileiras e, no final da aula, em duplas 
Recursos e/ou material necessário: caderno, dicionário, lápis, caneta e borracha. Duas tabelas impressas por dupla e 1 
questionário impresso por dupla. Caso não tenha uma impressora à disposição, passe as tabelas e o questionário na lousa.  
Materiais de referência:  

• Campanha do Egito. Biblioteca Nacional de Israel. Disponível em: <http://napoleon.nli.org.il/eng>. Acesso em: 2 jul. 2018. 

• Campanha russa de Napoleão - 200 anos. Disponível em: <http://www.statslife.org.uk/history-of-stats-science/1588-
napoleon-s-russian-campaign-200-years-on>. Acesso em: 2 jul. 2018. 

• Pintura O Congresso de Viena, de Jean-Baptiste Isabey. Disponível em: 
<http://static.newworldencyclopedia.org/a/a5/CongressVienna.jpg>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

Inicie a aula elaborando perguntas sobre a aula anterior: o que foi o Tratado de Amiens?;  

O tratado foi respeitado? O que foi o Bloqueio Continental? Como as tropas napoleônicas agiam nos 

lugares ocupados? Explique que o Tratado de Amiens estabeleceu a paz entre França e Inglaterra, mas 

durou pouco. Em 1803, os conflitos voltaram. Napoleão chegou a planejar uma invasão à Inglaterra via 

canal da Mancha, mas seus planos foram frustrados após a derrota na Batalha de Trafalgar. Diante 

disso, Napoleão impôs o Bloqueio Continental, ou seja, proibiu os países europeus de comercializarem 

com os britânicos com o objetivo de prejudicá-la economicamente. Ressalte que Napoleão chegou ao 

poder principalmente por ser um grande estrategista militar. No auge, o seu exército chegou a ter mais 

de 700 mil soldados realizando campanhas militares.  

Destaque que, bem antes de chegar ao auge desse poderio, Napoleão liderou a Campanha do 

Egito (1798-1801), que durou dois anos e percorreu milhares de quilômetros, no Egito e na Península 

http://napoleon.nli.org.il/eng
http://www.statslife.org.uk/history-of-stats-science/1588-napoleon-s-russian-campaign-200-years-on
http://www.statslife.org.uk/history-of-stats-science/1588-napoleon-s-russian-campaign-200-years-on
http://static.newworldencyclopedia.org/a/a5/CongressVienna.jpg
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Arábica, regiões quentes e desérticas. Nessa campanha, as tropas de Napoleão partiram de Toulon, na 

França, com destino à cidade de Alexandria, no Egito. As tropas fizeram a primeira parada na ilha de 

Malta e, com apenas alguns tiros disparados, a cidade de Malta se rendeu aos franceses. Em Malta, 

Napoleão aboliu o sistema feudal, declarou a liberdade religiosa e o fim da escravidão. Em Alexandria, 

os franceses tiveram problemas no desembarque, e por causa do mal tempo perderam centenas  

de soldados. A cidade de Alexandria havia sido em parte destruída pelos ingleses, estava sem 

mantimentos, sem água potável em quantidade suficiente e passava por um surto de doenças. Após o 

Egito, as tropas napoleônicas foram para a região da península Arábica e da atual Palestina, onde 

enfrentaram os ingleses do rei Jorge III. Depois, retornaram ao Egito e, finalmente, para a França.   

Comente que, na Campanha do Egito, além de militares, Napoleão levou pintores, cientistas e 

padres. Os cientistas e pesquisadores foram enviados com o objetivo de realizar um estudo no Egito. 

Foi nesse momento que foi descoberta a Pedra de Roseta, vestígio histórico que possibilitou, anos 

depois, a decifração dos hieróglifos. Esclareça que uma das características do Iluminismo era o 

cientificismo, do qual Napoleão era adepto. As informações coletadas por esses cientistas foram 

divulgadas na França e sintetizadas em uma enciclopédia.  

Se essa Campanha do Egito foi tomada, de certa maneira, como um símbolo de vitória de 

Napoleão, mais tarde, a Campanha da Rússia (1812) mostrou-se como o símbolo de sua derrota. 

Napoleão invadiu a Rússia em 1812, após o Império Russo descumprir o Bloqueio Continental e realizar 

comércio com a Inglaterra. Para se protegerem das tropas napoleônicas, os russos utilizaram a técnica 

da terra arrasada, ou seja, abandonavam as cidades que estavam no caminho dos franceses, 

eliminando os mantimentos à disposição. Muitas vezes, as fontes de água eram contaminadas com 

cadáveres humanos ou de animais. Com o rigoroso inverno russo, os franceses foram morrendo  

ou desertando. Quando chegaram a Moscou, a cidade já estava abandonada. Algumas estimativas 

modernas apontam que cerca de 690 mil soldados entraram na Rússia, e cerca de 400 mil deles 

morreram nessa campanha. Outra estimativa, feita pelo engenheiro civil e cartógrafo Charles-Joseph 

Minard (1781-1870), aponta números diferentes, mas que também reforçam a catástrofe dessa 

campanha napoleônica. Segundo ele, dos 422 mil soldados do exército invasor, apenas perto de 100 

mil chegaram a Moscou. Sem obter a esperada rendição do czar russo Alexandre I, Napoleão decidiu 

pela retirada das tropas. O inverno, a fome e os ataques constantes dos russos aniquilaram o Exército 

de Napoleão. Ao final da campanha, apenas alguns poucos milhares de soldados retornaram à França.  

Comente que em 2001 foram descobertos em Vilna, capital da Lituânia (região que já fez parte 

da Rússia), os restos mortais de cerca de 3 mil soldados do Grande Exército de Napoleão, dizimados 

durante a Campanha da Rússia. Foram analisados 78 esqueletos, que evidenciaram que os soldados 

de Napoleão estavam famintos, já que seus esqueletos eram semelhantes aos de pessoas que morrem 

de fome na atualidade. 

Em 1814, Napoleão sofreu uma nova derrota no campo de batalha, foi preso e ficou exilado 

na ilha de Elba. Em 1815, foi resgatado da prisão e voltou ao poder, período que ficou conhecido como 

Governo dos 100 Dias. Ainda em 1815, Napoleão foi derrotado em batalha pela última vez, na Batalha 
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de Waterloo, na Bélgica, sendo preso pelos vencedores e passando seus últimos anos exilado na prisão, 

na ilha de Santa Helena.  

Explique que entre 1814 a 1815 as principais monarquias da Europa, como Prússia, Áustria, 

Reino Unido, Rússia e Portugal se reuniram em Viena (capital do Império Austríaco), compondo o 

Congresso de Viena. O Congresso foi responsável por criar princípios que garantiram a devolução da 

coroa aos monarcas dos países onde Napoleão impusera seu governo, e a redefinição do mapa da 

Europa. Nesse contexto, também foi criada a Santa Aliança, aliança militar que propunha a união das 

nações absolutistas contra o avanço dos ideários da Revolução Francesa na Europa. 

Após essa explanação, se possível, projete o gráfico sobre a Campanha da Rússia. Em seguida, 

peça para os estudantes se dividirem em duplas e solicite que façam uma análise das tabelas abaixo e 

resolvam o questionário.  

Tabela 1 − Exército de Napoleão na Campanha do Egito 

Soldados 50.000 

Cavalos 1.200 

Padres 171 

Cientistas 142 

Fonte dos dados: Campanha do Egito. Biblioteca Nacional de Israel. 

Tabela 2 − Exército de Napoleão na Campanha da Rússia  

Soldados que partiram da França 422.000 

Soldados sobreviventes 4.000 

Fonte dos dados: Charles-Joseph Minard, apresentado por Mernagh, Michael, 

 “Campanha russa de Napoleão - 200 anos”. 

Questionário 

1. Avaliando a Tabela 1, explique de que forma é possível discorrer sobre as dificuldades de transporte. 
Como os dados evidenciam isso?  

2. O que pode ser dito sobre as mortes na Campanha da Rússia, por meio dos dados da Tabela 2 e 
das informações expostas na aula?  

3. Durante a invasão do Grande Exército, os russos utilizaram a técnica da terra arrasada.  Como essa 
técnica funcionou? 

4. O que podemos dizer sobre a religiosidade de Napoleão Bonaparte ao analisar a Tabela 1?  

5. De que forma os dados da Tabela 1 ajudam a compreender as funções da Campanha do Egito?  
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Respostas esperadas 

1. Na Campanha do Egito existiam quase 50 soldados para cada cavalo, ou seja, a maior parte dos 
soldados se locomovia a pé pelo território inimigo. 

2. Morreram aproximadamente 418 mil soldados do exército de Napoleão na Campanha da Rússia. 
O alto índice de soldados mortos indica que a estratégia da terra arrasada, aliada ao rigoroso 
inverno russo, dizimaram as tropas francesas. 

3. Durante as invasões napoleônicas os russos adotaram a técnica da terra arrasada, ou seja, antes 
da chegada das tropas francesas os habitantes das cidades que estavam na rota de Napoleão  
fugiam levando o que conseguiam e queimavam a cidade, não deixando alimentos, outros recursos 
e abrigo para os invasores.  

4. A Tabela 1 mostra a presença de 171 padres na expedição, o que evidencia a importância da fé 
católica.  

5. Os dados mostram que a campanha tinha um caráter basicamente militar, já que a maior parte 
dos enviados era dessa categoria. Além disso, a presença de cientistas revela a preocupação em 
pesquisar e registrar informações sobre região do antigo Egito, as quais foram organizadas e 
sistematizadas em uma grande enciclopédia. Por fim, a presença dos padres revela o compromisso 
de Napoleão Bonaparte com a Igreja Católica.  

No final da aula, recolha os questionários, corrija-os e os devolva na próxima aula. Solicite que 

cada dupla traga um dado de jogo de tabuleiro.  

 
Aula 4 – Jogo “Napoleão x Jorge III” 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos estudantes: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: 1 tabuleiro impresso por dupla, 1 conjunto de 16 cartas impressas por grupo, 1 dado 
por grupo (pode utilizar aplicativos no celular que fazem a função de dado), 1 pino por estudante (podem ser pedrinhas, 
grãos de feijão ou algo do tipo), 1 tesoura por grupo, 1 imagem do rei Jorge III impressa e 1 imagem de Napoleão impressa.  

Inicie a aula devolvendo os questionários realizados na aula anterior e fazendo uma correção 

oral. Depois, relembre-os que Napoleão subiu ao poder em 1799, em um golpe de Estado chamado de 

18 Brumário. Ele governou por mais de 15 anos e, no início do seu governo, tornou-se imperador da 

França. Napoleão comandou um dos exércitos mais poderosos do seu período. Por meio da potência 

e organização do exército e de acordos, Napoleão dominou e influenciou boa parte da Europa 

Ocidental. Durante todo o Período Napoleônico, o Reino Unido, governado por Jorge III, foi um dos 

principais adversários de Napoleão.  

Peça para as duplas que trabalharam juntas no questionário da aula anterior pegarem um dado 

e entregue um tabuleiro e um conjunto de cartas para cada uma. Peça para recortarem as cartas e 

organizá-las em ordem cronológica. Depois, explique as regras do jogo para os estudantes. Mostre a 

imagem do rei Jorge III e de Napoleão Bonaparte, personagens centrais do jogo que disputaram  

o poder na Europa, e no mundo, durante os 15 primeiros anos do século XIX.  
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Tabuleiro do jogo “Napoleão x Jorge III” 

8 9 10    1789  26 27 28    1803  44 

7    1783  11 25    1802  29    1805 43 

6 12 24 30 42   
(jun.) 1815  
 

5    1776 13 23 31     1806 41 

4 14 22    1799 32 40 

3 15    1792 21 33 39     
(fev.) 1815  

2    1760 16 20 34     1807  38 

1 17 18    1798 19 35     1812 36 37    1814 

Cartas do Jogo 

1760 

O rei Jorge III assume o trono  
do Reino Unido aos 22 anos  
de idade. 
Napoleão: fique nesta casa 
Rei Jorge III: avance uma casa 

1776 

Tem início a Guerra  
de Independência dos  
Estados Unidos. 
Napoleão: avance uma casa 
Jorge III: fique uma rodada  
sem jogar 

1783 

Termina a Guerra de 
Independência dos Estados 
Unidos com a derrota da 
Inglaterra e a vitória dos 
americanos e franceses. 
Napoleão: avance duas casas 
Jorge III: volte duas casas 

1789 

Tem início a Revolução Francesa. 
A França enfrenta uma grave 
crise econômica, o país está  
sem comando. 
Napoleão: volte uma casa 
Jorge III: avance uma casa 

1792 

Napoleão Bonaparte apoia  
os Jacobinos e se torna 
comandante da artilharia 
francesa. 
Napoleão: avance uma casa 
Jorge III: fique nesta casa 

1798 

Tropas de Napoleão ocupam  
o Egito. Com as tropas 
napoleônicas, são enviados  
ao Egito mais de 100 cientistas. 
Napoleão: avance uma casa 
Jorge III: volte uma casa 

1799 

Um golpe de Estado, chamado 
18 Brumário, coloca Napoleão 
Bonaparte no poder. 
Napoleão: jogue novamente 
Jorge III: fique uma rodada  
sem jogar 

1802 

É assinado o Tratado de Amiens, 
estabelecendo a paz entre  
a Inglaterra e a França. 
Napoleão: avance duas casas 
Jorge III: avance duas casas 

1803 

A guerra estoura novamente 
entre a França e a Inglaterra. 
Napoleão: volte uma casa 
Jorge III: volte uma casa 

1805 

A França perde a batalha 
marítima de Trafalgar  
e frustra seus planos de invadir  
a Inglaterra. 
Napoleão: fique uma  
rodada sem jogar 
Jorge III: jogue novamente 

1806 

É imposto a toda a Europa o 
Bloqueio Continental. Napoleão 
proíbe os países europeus  
de comercializarem com  
a Inglaterra. 
Napoleão: avance duas casas 
Jorge III: volte duas casas 

1807 

As tropas da França, sob o 
comando do general Junot, 
invadem Portugal. Mas a família 
real foge para o Brasil, com boa 
parte da riqueza de Portugal. 
Napoleão: volte duas casas 
Jorge III: avance duas casas 

1812 

As tropas napoleônicas invadem 
a Rússia. Os russos se defendem 
com a técnica da terra arrasada 
e ganham a guerra. 
Napoleão: fique uma  
rodada sem jogar 
Jorge III: jogue novamente 

1814 

Napoleão é derrotado na guerra, 
abdica do trono e é preso. 
Napoleão: volte duas casas 
Jorge III: avance uma casa 

1815 – fevereiro 

Napoleão é resgatado da cadeia 
e inicia um novo governo, 
chamado Governo dos 100 Dias. 
Napoleão: avance duas casas 
Jorge III: volte duas casas 

1815 - junho 

Napoleão sofre uma grande 
derrotada na Batalha de 
Waterloo. É preso e nunca mais 
volta ao poder, morre na prisão. 
Napoleão: fique uma rodada 
sem jogar 
Jorge III: jogue novamente 
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Regras do jogo 

• Cada jogador jogará com um personagem, Napoleão ou Jorge III. A escolha deve ser feita 
antes do início da partida.  

• O primeiro jogador lança o dado e move seu pino, nas casas do tabuleiro, de acordo com 
o número que tirou. 

• Caso o pino do jogador caia em uma casa com um ano, o jogador pegará a respectiva carta, 
fará a leitura em voz alta (reitere a importância da leitura da carta em voz alta) e moverá 
o seu pino de acordo com o que a carta determinou. Observe que a carta possui duas 
diferentes ações, uma para Napoleão e outra para Jorge III, de modo que cada jogador fará 
o movimento do seu personagem. Após acabar sua jogada, o próximo jogador inicia sua 
jogada lançando os dados. 

• Caso o pino do jogador caia em uma casa em branco, ele deve permanecer na casa e 
entregar os dados para o outro jogador.  

• Vence aquele que terminar o percurso primeiro. Ao final da partida, as duplas devem 
trocar os personagens históricos.  

Durante a aula, passe pelas duplas e converse com elas sobre os conteúdos abordados no jogo. 

O jogo facilita a memorização e o estabelecimento de relações entre os fatos ocorridos no Período 

Napoleônico. Assim, de forma lúdica, os estudantes podem compreender o expansionismo napoleônico 

e os motivos da queda do império. 

Ao final da aula, peça que os estudantes façam individualmente uma redação sobre o império 

de Napoleão Bonaparte. Espera-se que eles relacionem as principais características do governo de 

Napoleão, a difusão dos ideais liberais burgueses, citem e relacionem as diferentes campanhas 

militares, como as do Egito e da Rússia, assim como identifiquem os motivos da queda de Napoleão, 

culminando no Congresso de Viena. Recolha essa redação no início da próxima aula. Se não houver 

tempo para finalizar em sala, peça para os estudantes entregarem na aula seguinte.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada estudante: 

• Conheceu as principais características do governo de Napoleão Bonaparte. 

• Identificou a consolidação dos valores liberais burgueses no período napoleônico.  

• Compreendeu o expansionismo que culminou na construção do Império Napoleônico e 
nas diversas batalhas dessa época. 

• Conheceu os motivos da queda de Napoleão e os objetivos do Congresso de Viena e suas 
consequências.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia as afirmações abaixo e depois assinale a alternativa correta. 

I – O governo de Napoleão durou mais de 15 anos. O seu governo pode ser caracterizado como 
democrático, onde os três poderes funcionaram em harmonia. 

II – O Código Napoleônico foi imposto em muitos lugares conquistados por Napoleão, como no 
Egito. 

III – Napoleão teve o papel de consolidar a Revolução na própria França e levá-la para outras 
regiões do mundo. 

IV – Com o Congresso de Viena, buscou-se restabelecer os governos e fronteiras anteriores à 
Revolução Francesa. 

a) Apenas a afirmação I está correta 

b) Todas as afirmações estão corretas 

c) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmações I e II estão corretas 

2. Leia o trecho da canção Danse sans violon [Dança sem violino], de 1814, publicada na França. 

"A Moscou você veio em visita, 

Alexandre retribuiu a cortesia, 

Dizendo a você: "Agora estamos quites". 

Napoleão, chegou a hora 

De você dançar sem violino, din don”. 

Disponível em: <www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/articles/1812-in-music>. Acesso em: 23 jul. 2018. Tradução do autor. 

a) A canção se refere a qual fato relacionado a Napoleão Bonaparte? 

b) Qual o significado do nome da canção “Dançando sem violino”? 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2.  

a) A canção se refere à Campanha da Rússia. Napoleão invadiu a Rússia em 1812, após a Rússia 

manter comércio com a Inglaterra e furar o Bloqueio Continental. 

b)  A música satiriza o fracasso de Napoleão. No sentido figurado, ele “dançou sem violino” 

porque perdeu a guerra contra a Rússia.  


