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A Europa no séc. XIX: Revoluções, unificações e migrações 

 

Resumo 

 

Revoluções Liberais  

O período napoleônico e o iluminismo lançaram as bases para diversas transformações que ocorrem 

na Europa ao longo do Século XIX.   

As revoluções do século XIX foram consequência dos pensamentos liberais que se espalhavam pela 

Europa durante o período. Transformações provenientes da revolução industrial, com o crescimento da 

exploração da classe trabalhadora, assim como os desdobramentos da revolução francesa. O nacionalismo, 

além disso, também foi um componente fundamental nessas revoltas. 

Em meio a um cenário de crises econômicas, insatisfação política e governos absolutistas, iniciava-se 

uma série de movimentos que reivindicava a implantação de governos constitucionais e mais democráticos, 

melhor representação política do povo, bem como melhores condições de vida de uma forma geral. 

Em certos casos, os governos usaram de grande repressão para conter as revoltas populares, 

chegando mesmo a desfaze-las por completo, como nos casos da Revolução do Porto (Portugal, em 1820). 

Em contrapartida, houve sucesso em vários casos, como na França, com a revolução de 1830 (com deposição 

do rei, Carlos X). 

 

Unificação Italiana 

Política 

Durante a ocupação napoleônica os franceses derrubaram as monarquias do antigo regime e 

estabeleceram reformas liberais nas administrações italianas, entregando as administrações dos estados a 

parentes de Napoleão e compatriotas. Com o Congresso de Viena as antigas administrações foram 

devolvidas aos antigos monarcas, somente o Reino da Sardenha ainda tinha uma administração mais liberal. 

Nas décadas de 1830 e 1840 aconteceram várias manifestações contra as monarquias italianas conseguindo 

algumas vitórias como no Reino da Lombardia, onde o rei instituiu um poder legislativo com representantes 

eleitos pelo povo; a revolta pode ser considerada parte dos avanços liberais impostos por napoleão. 

Eram muitos os movimentos de unificação na Itália, alguns de participação popular e outros de 

participação burguesa, uns republicanos e outros monarquistas. Um dos principais era a Carbonária, 

movimento republicano e liberal com inspiração maçônica. Seus integrantes representavam as burguesias 

média e alta. Havia os “Camisas Vermelhas”, movimento republicano e popular comandado por Giuseppe 

Garibaldi e a “Jovem Itália” (fundado pelo ex-integrante da Carbonária, Giuseppe Mazzini), movimento 

paramilitar, republicano e nacionalista, que pretendia a unificação da Itália pela educação popular e era contra 
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o domínio austríaco. Havia um último movimento que eram os Neoguelfos, liderados por Vincenzo Gioberto, 

que defendia a instauração de uma monarquia papal em uma Itália Unificada.  

 

Economia Italiana 

A economia era dividida geograficamente: o norte, principalmente os reinos Piemonte e Sardenha, havia 

investido na atividade industrial e no fortalecimento do exército, sobretudo o Reino da Sardenha, onde o 

primeiro ministro do rei Vitor Emanuel II, o Conde de Cavour, investiu pesadamente na indústria de Sardenha 

já visando a liderança do movimento de unificação. 

As discrepâncias entre o norte e o resto da Itália eram grandes, enquanto o norte era industrial e 

burguês, o centro e o sul eram mais agrícolas. Isso gerou um dos interesses para a unificação e pela liderança 

Sardenha, os industriais nortistas tinham o interesse na ampliação dos seus negócios que encontravam as 

barreiras políticas, sendo que o sul serviria como abastecimento e mercado consumidor do norte.  

 

Criação da Sociedade Italiana 

A construção da identificação nacional italiana foi edificada durante o século XX, porém havia o 

elemento de uma língua e religiosidade comum (o que no caso de algumas unificações pelo mundo é um 

grande avanço), durante as agitações pela unificação surgia o Risorgimento Letterario, movimento artístico 

pró-unificação e romancista que fazia críticas e sátiras aos governos controlados pelos austríacos. Esses 

escritos favoreciam a unidade, tendo em vista que circulavam por toda a península (devemos citar que este 

tipo de arte era patrocinado pelos governos unificadores).    

As sociedades nos reinos do norte eram mais industriais, com uma massa urbana operária e uma 

classe média de profissionais liberais. O grupo dominante era a burguesia industrial que financiou a 

campanha nortista pela unificação com destaque ao reino de Piemonte e Sardenha. Isso foi possível graças 

a políticas liberais que favoreciam a industrialização e a conquista de direitos políticos pela burguesia. 

 

A Unificação 

O processo da unificação começou junto com o século XIX, mas os movimentos se radicalizaram 

somente depois da metade do século e foi marcado por guerras muito sangrentas frente a resistência 

austríaca (e mais tarde Austro-Húngara). 

O ano era 1859 quando, com o apoio de populares, Giuseppe e seus Camisas Vermelhas, venceram as 

forças de Napoleão III e os piemonteses declararam guerra contra o Império Austro-húngaro, conquistando o 

reino da Lombardia e iniciando a campanha rumo a unificação. 

No ano seguinte Parma, Modena, Romagna e Toscana foram anexadas ao reino de Piemonte, ao sul 

Garibaldi incorporava o Reino das Duas Sicílias e, ainda em 1861, os Estados Pontífices foram anexados 

formando o Reino de Itália com Vitor Emanuel II como o primeiro rei italiano. 
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Em 1866 os italianos auxiliados pela Prússia anexaram Veneza que era controlada pelos austríacos até 

então. Até aqui somente sobrava Roma para a unificação completa, porém esta era governada pelo Papa e 

tinha a proteção francesa. No entanto, estourava em 1870 a guerra Franco-Prussiana e os soldados franceses 

sediados em Roma foram chamados para a defesa da França. Assim o caminho para a unificação estava em 

seu final, Roma foi incorporada e a unificação estava concluída. 

A igreja não reconheceu o Estado Italiano até 1929, porém o Tratado de Latrão proposto por Benito 

Mussolini providenciou o reconhecimento em troca da criação do Estado do Vaticano (o menor país do 

mundo) e de indenização referentes a perda dos Estados Papais. 

 

Unificação Alemã 

A Sociedade Anterior 

Os povos germânicos viviam sobre o antigo regime em sua maioria, porém os estados do Norte como 

a Prússia eram mais industrializados e consequentemente tinham uma burguesia industrial dominante. Os 

nortistas mais ricos pretendiam a unificação pelos caminhos pacíficos, já os sulistas tinham uma ideia de 

ruptura com o antigo regime e de unificação pelo caminho militar. 

A cultura germânica começava a florescer como uma cultura única um pouco antes das guerras 

unificatórias, assim como na Itália, houve escritos pangermânicos influenciando na parte literária, 

principalmente pelos irmãos Grimm que, além de terem criado um dicionário da língua alemã, compilaram 

contos populares germânicos para mostrar a semelhança entre os povos. Com a expansão das ferrovias e 

relativo enriquecimento das populações, Karl Baedeker escreveu um guia de viagem sobre a Europa central a 

fim de estimular a integração e a construção de um ideário alemão por meio do turismo. 

 

Política da Unificação 

A política antes da unificação se resumia à Confederação Germânica, um grupo de trinta e nove Estados, 

incluindo a Áustria e a Prússia, que tinham representantes em uma assembleia, porém os estados mais 

poderosos Áustria e Prússia decidiam grande parte dos assuntos por conta de seu poder político, militar e 

econômico. 

Um dos primeiros passos para unificação foi dado pelo Rei da Prússia Guilherme I em 1862 com a 

nomeação de Otto Von Bismark, o Chanceler de Ferro, que via que a unificação somente viria com um conflito 

armado devido, já que outras potências como a França temiam o surgimento de um Estado forte no centro da 

Europa. Assim, Bismark direciona os investimentos prussianos para o exército e para a indústria bélica. 

 

Economia Alemã 

O principal nome que vem à cabeça quando se fala em economia da unificação é o acordo “Zollverein” 

de 1834. O acordo era uma união aduaneira entre os Estados Germânicos que visava o desenvolvimento 

econômico e industrial da Federação Germânica, com exceção da Áustria que escolhera não participar. Isso 

acabou aumentando o poder Prussiano e enfraquecendo a influência austríaca aos poucos. Os Estados do 
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norte foram os mais beneficiados pela proximidade com a Prússia. Esse cenário veio a fortalece os planos do 

Chanceler de Ferro Otto Von Bismark, que desejava junto a Guilherme I da Prússia unificar a Alemanha sob o 

domínio prussiano. 

 

A Unificação e suas Guerras 

A primeira guerra para a unificação nos planos de Bismark e Guilherme foi a conquista, em conjunto 

com os austríacos, dos ducados Holstein e Schleswig que estava sob o domínio da Dinamarca, porém tinham 

maioria germânica em sua população, esse episódio ficou conhecido como Guerra dos Ducados de 1864. 

Após o conflito de conquista dos ducados, Schleswig ficou para os prussianos e os austríacos ficaram 

com Holstein, Bismark descontente com a administração austríaca de Holstein declara guerra à Áustria em 

1866, muito se discute sobre a motivação do conflito contra a Áustria, algumas versões contemplam uma 

tentativa de Bismark diminuir o poder austríaco que era contra a unificação e assim conseguir juntar os povos 

germânicos sobre um só estado. A guerra terminou com a vitória prussiana e os Estados do norte da 

Federação foram dominados pela Prússia. 

Em seguida temos a Guerra Franco Prussiana e o final do processo de unificação,  a oposição do 

imperador Napoleão III da França quanto a unificação dos estados do sul era um impasse para os prussianos, 

ao mesmo tempo a sucessão do trono espanhol por um parente de Guilherme I preocupava o imperador 

francês, já que a França com a união dos alemães ficaria no meio de dois países de influência de Guilherme 

I, assim depois de uma diplomacia fracassada, onde Bismark intercepta uma carta que Guilherme I acalma 

Napoleão III sobre uma possível invasão da França, o soberano francês declara guerra a Prússia em 1870, a 

fim de limitar a escala de poder prussiana. 

Agora os prussianos unidos com os estados germânicos, do norte e do sul, que a partir da guerra 

passaram aceitar a unificação sob a Prússia, invadiram a França cercando Paris. No meio dos combates, com 

Paris cercada, Napoleão III é capturado pelos prussianos. O povo e os militares, no entanto recusam a oferta 

de resgate e largam Napoleão III a própria sorte na mão dos germânicos. Dentro de Paris se forma um governo 

de inspiração comunista, a Comuna de Paris em 1871, esta resiste aos invasores bravamente por mais dois 

meses antes de ser massacrada pelas tropas alemãs. 

Derrotados, os franceses tiveram que assinar o Tratado de Frankfurt de 1871 onde foram condenados 

a pagar uma pesada indenização e ceder os territórios de Alsácia-Lorena. No mesmo ano, no Palácio de 

Versalhes, Bismark junto com o Imperador Guilherme I fundam a Alemanha, terminando o longo processo de 

unificação.  
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Exercícios 

 

1. Tão logo pisei na rua, pela primeira vez respirei o ar das revoluções: o meio da via pública estava 

deserto, as lojas não estavam abertas [...]. As barricadas estavam sendo construídas com arte e por 

um número pequeno de homens, que trabalhavam com muito cuidado. Não agiam como culpados, 

perseguidos pelo medo de serem flagrados em delito, mas com o aspecto de bons operários que 

querem completar o trabalho rapidamente e da melhor forma [...]. Somente o povo portava armas, 

guardava os locais públicos, vigiava, comandava, punia. Era uma coisa extraordinária e terrível ver, nas 

mãos unicamente dos que nada tinham, toda aquela imensa cidade, cheia de tantas riquezas, ou 

melhor, aquela grande nação, porque, graças à centralização, quem reina em Paris comanda a França. 

E assim, foi imenso o terror de todas as demais classes.  

 

O texto refere-se aos movimentos democráticos de 1848 na Europa, a respeito dos quais podemos 

afirmar CORRETAMENTE que: 

a) constituíram-se numa série de revoltas às quais se juntavam trabalhadores e burgueses contra o 

Antigo Regime.  

b) tiveram pouco significado histórico porque, além de sua curta duração, ficaram restritos à França.  

c) foi um conjunto de revoltas de iniciativa exclusivamente popular, contra o Golpe do 18 Brumário de 

Napoleão Bonaparte.  

d) compuseram uma série de movimentos que eclodiram em toda a Europa, cuja reivindicação 

principal era mudar a forma de governo de autocrática para democrática.  

e) significaram revoluções autênticas, de inspiração socialista, com ampla mobilização popular, 

visando à mudança da ordem social  

 

 

 

2. A expressão "Revoluções Burguesas" refere-se à múltiplas transformações ocorridas na Europa. A 
alternativa que condiz com a citada expressão é:  

a) domínio da atividade comercial e crescente urbanização da sociedade europeia ao final da Idade 
Média;  

b) processo de expansão comercial comandado pela burguesia e pelos Estados Nacionais europeus 
ao longo da Época Moderna;  

c) movimentos diversos que determinaram mudanças de natureza social, econômica e jurídico-
política, encontrando sua expressão clássica na Inglaterra do século XVII e na Revolução Francesa;  

d) revoluções responsáveis pela implantação do Parlamentarismo na França e pela condução de Luís 
XVI ao poder da Inglaterra;  

e) revoluções comandadas por Kerensky e Lênin respectivamente em março e outubro de 1917 na 
Rússia Czarista. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

História 
 

3. Leia o texto abaixo.  
 

"As revoluções de 1848(...) tiveram muito em comum, não apenas pelo fato de terem ocorrido quase 

simultaneamente, mas também porque seus destinos estavam cruzados, todas possuíam um estilo e 

sentimento comuns, uma atmosfera curiosamente romântico-utópica e uma retórica similar, (...) Era a 

'primavera dos povos' - e, como primavera, não durou."  
HOBSBAWM, Eric J. "A Era do capital". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 33. 

 

A chamada "Primavera dos Povos", por sua amplitude e radicalidade, apresentou-se como uma 

enorme esperança de mudanças políticas e sociais no continente europeu e até fora dele (influência 

na Revolução Praieira em Pernambuco). A opção que caracteriza corretamente um dos movimentos 

revolucionários daquele  período, é:  

a) Em 1848, a rebelião popular em Viena não conseguiu depor o ministro Metternich, dado o apoio do 

Império  Russo ao governo conservador.  

b) Na França, a partir da Revolução de Fevereiro, formou-se um governo com a participação de 

socialistas, responsável pela criação das Oficinas Nacionais.  

c) Influenciada pela rebelião ocorrida em Viena, a Lombardia-Veneza rebelou-se contra os austríacos, 

com sucesso, tornando-se o centro do processo de unificação italiana. 

d) Como resistência à invasão prussiana, operários franceses tomaram as ruas e ocuparam as 

prefeituras das cidades, gerando o movimento da Comuna da Paris, primeiro governo socialista 

vitorioso da história da humanidade.  

e) Na França, a classe média com o apoio dos camponeses pequenos-proprietários se rebelou contra 

Luís Bonaparte, que, apoiado pela burguesia, deu golpe de Estado e implantou uma ditadura.  

 

 

 

4. "A nova onda se propagou rapidamente por toda a Europa. Uma semana depois da queda de Luís Filipe 
I, o movimento revolucionário tomou conta de uma parte da Alemanha e, em menos de um mês, já 
estava na Hungria, passando pela Itália e pela Áustria. Em poucas semanas, os governos dessa vasta 
região foram derrubados, e supostamente se inaugurava uma nova etapa da História europeia, a 
Primavera dos Povos". 

 (Luiz Koshiba, "História - origens, estruturas e processos") 

 

O texto faz referência: 

a) à Belle Epoque. 

b) às Revoluções de 1848. 

c) à Restauração de 1815. 

d) à Guerra Franco-Prussiana. 

e) às Revoluções liberais de 1820. 
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5. Assinale a alternativa CORRETA, em relação à chamada "Primavera dos Povos".  

a) A "Primavera dos Povos" não influenciou a formação dos movimentos sociais do Século XIX.  

b) Foi uma revolução brasileira, mas que atingiu também outros países do Cone Sul.  

c) Houve influência da "Primavera dos Povos" no Brasil através do movimento dos "Seringueiros".  

d) Atribuição colocada ao movimento revolucionário francês em 1848, que derrubou a monarquia de 

Luis Felipe e trouxe à discussão a exploração burguesa e a dominação política.  

e) A influência da "Primavera dos Povos" se restringiu às preocupações francesas do período 

 

 

 

6. A unificação política da Itália, ocorrida na segunda metade do século XIX, foi um processo tardio, 
considerando o contexto histórico europeu. Sobre essa unificação, é CORRETO afirmar que ela: 

a) possibilitou a sua participação na corrida colonial, envolvendo-a no domínio do mercado 

internacional com a Inglaterra e a França.  

b) contribuiu em parte para romper o equilíbrio político-militar que, a partir do Congresso de Viena, foi 

estabelecido entre as nações europeias.  

c) acarretou o desenvolvimento do capitalismo a partir de um intenso surto de industrialização que 

se estendeu por todo o seu território.  

d) permitiu o reatamento das relações político-diplomáticas com o Vaticano e a garantia do direito de 

liberdade religiosa aos cidadãos.  

e) impediu o surgimento de fluxos de emigração de camponeses para o Continente Americano através 

da implantação de uma política de fechamento das suas fronteiras. 
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7. Leia o texto a seguir:  
 
"Com a crescente expansão da industrialização do continente europeu, a partir de 1830, os pequenos 

Estados italianos e alemães sentiram a necessidade de promover uma centralização, com o objetivo 

de conseguir equiparar-se às grandes potências, principalmente França e Inglaterra. Ainda 

politicamente fracas, nem a burguesia italiana nem a alemã tinham condições de assumir a direção 

do governo. Por isso, aceitavam a monarquia constitucional, desde que o Estado incentivasse o 

progresso econômico. Acreditavam que só assim poderiam chegar à centralização política, sem 

passar necessariamente por mudanças estruturais que colocassem em perigo sua posição de classe 

proprietária."  

(PAZZINATO, Alceu Luiz; et alii. "História Moderna e Contemporânea". São Paulo: Ática, 1993, p. 186.)  

 

 

 

 

O texto está relacionado com  

a) as "trade-unions", ou uniões operárias, que inicialmente eram entidades de auxílio mútuo, 

fortemente assistencialista, preocupado em ajudar trabalhadores com dificuldades econômicas e 

reivindicar melhores condições de trabalho.  

b) o socialismo utópico, assim chamado por acreditar na organização comunista das sociedades, 

sem lutas de classe, através de reformas pacíficas e graduais.  

c) o socialismo científico, que criticava o capitalismo dominante, propondo a organização de uma 

sociedade comunista, necessariamente pela luta de classes.  

d) o movimento cartista, em que os trabalhadores ingleses promoveram agitações de rua e 

apresentaram ao Parlamento reivindicações como: representação igual para todas as classes, 

sufrágio universal restrito para os homens aos vinte e um anos, etc.  

e) o nacionalismo, na prática representada pela unificação da Itália e da Alemanha, o qual defendia a 

luta dos povos ligados por laços étnicos, linguísticos e culturais, pela sua independência como 

nação. 

 

 

 

8. A unificação italiana, no final do século XIX, ameaçou a integridade territorial da Igreja. Esse impasse 
resultou:  

a) no reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália, provocando a expropriação das terras da Igreja.  

b) no envolvimento da Igreja em lutas nacionais, criando congregações para a expansão do 

catolicismo.  

c) na adoção de atitudes liberais pelo Papa Pio IX, como forma de deter as forças fascistas.  

d) na assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, quando Mussolini criou o Estado do Vaticano.  

e) no "Risorgimento", processo em que segmentos ligados à Igreja defenderam a Itália independente. 
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9. Considere os textos a seguir, que se referem a dois momentos distintos da história alemã: 
respectivamente, à unificação do Estado nacional, no século XIX, e ao período nazista, no século XX.  
 

"O próprio Bismarck parece não ter se preocupado muito com o simbolismo, a não ser pela criação de 

uma bandeira tricolor, que unia a branca e preta prussiana com a nacionalista liberal preta, vermelha e 

dourada (...)." 

(Eric Hobsbawn. "A invenção das tradições". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 281)  

 

"Hitler escreve a propósito da bandeira: 'como nacional-socialistas, vemos na nossa bandeira o nosso 

programa. Vemos no vermelho a ideia social do movimento, no branco a ideia nacionalista, na 

suástica a nossa missão de luta pela vitória do homem ariano e, pela mesma luta, a vitória da ideia do 

trabalho criador que como sempre tem sido, sempre haverá de ser antissemita'."  

(Wilhelm Reich. "Psicologia de massas do fascismo". São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 94-5) 

 

Sobre os processos e períodos históricos mencionados acima, pode-se dizer que:  

a) o nazismo chegou ao poder por meio de um golpe militar, em 1933, e criou o Terceiro Império 

("Reich"), iniciando um período de forte expansão e anexação territorial, que se manteve mesmo 

após sua derrota na Segunda Guerra Mundial.  

b) a unificação ocorreu em 1848, na chamada "Primavera dos Povos", quando trabalhadores se 

rebelaram contra a fragmentação política da Confederação Germânica e se aliaram à Áustria para 

conseguir a unidade nacional alemã.  

c) o nazismo foi derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a Alemanha foi 

repartida entre os vencedores e sua capacidade de produção industrial foi destruída para que se 

tornasse um país agrícola, o "celeiro da Europa". 

d) a unificação envolveu diversos conflitos e fez nascer, em 1871, sob comando prussiano, o Segundo 

Império ("Reich"), iniciando um período de acelerada expansão econômica e militar alemã, que 

durou até a Primeira Guerra Mundial.  

e) o nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e pregou a necessidade de a Alemanha 

lutar contra comunistas e judeus, "inimigos internos", mas aliar-se a países vizinhos de população 

branca e ariana, como França e Inglaterra. 

 

 

 

10. A unificação política da Alemanha (1870- 1871) teve como consequências:  

a) a ruptura do equilíbrio europeu, o revanchismo francês, a revolução industrial alemã e política de 

alianças.  

b) enfraquecimento da Alemanha e miséria de grande parte dos habitantes do Sul, responsável pela 

onda migratória do final do século XIX.  

c) a anexação da Alsácia e Lorena, o empobrecimento do Zollverein e retração do capitalismo.  

d) corrida colonial, revanchismo francês, o enfraquecimento do Reich e anexação da Áustria.  

e) o equilíbrio europeu, a aliança com a França, a formação da união aduaneira e a Liga dos Três 
Imperadores.  
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Questão contexto 

As revoluções da primeira metade do século XIX moldaram o pensamento político até os dias de hoje, 

como podemos ver foi a primeira vez que as camada populares surgiram no cenário da política com 

uma pauta própria e não mais como força militar dos burgueses, no entanto houve movimentos mais 

populares nas duas revoluções. Compare a atuação popular na Revolução Francesa e Inglesa com a 

Primavera dos Povos, e cite os movimentos populares presentes nessas revoluções iluministas. 
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Gabarito 

 

1. E 

Os movimentos de 1848 tentaram uma ruptura com a ordem vigente, já que estes tinham inspiração 

socialista. 

 

2. C 

Os movimentos do século XIX foram inspirados na revolução inglesa e francesa. 

 

3. B 

Os movimento de 1848 diferente dos anos anteriores tinham uma forte influência socialistas, por isso 

foram caracterizados como primavera dos povos. 

 

4. B 

A Primavera dos Povos foi um movimento que derrubou diversos atores do antigo regime, mesmo que 

por pouco tempo. 

 

5. D 

1848 foi um ano de ruptura, pois mesmo que fracassadas as revoluções socialistas que colocaram o 

operário como dono de seu destino surgiram naquele momento histórico. 

 

6. B 

As duas potências que se unificaram e depois se desenvolveram como nações romperam o equilíbrio de 

poder da Europa culminando na primeira guerra. 

 

7. E 
Os traços culturais são fundamentais na unificação de uma nação. 

 

8. D 
Mussolini a fim de resolver velhas diferenças e aumentar sua base de apoio assinou o Tratado de Latrão 

que criou o estado do Vaticano. 

 

9. D 
a Prússia unificou a Alemanha com um grande projeto de industrialização e crescimento no cenário 

Europeu, sendo que a competição entre os alemães e as outras nações invariavelmente culminariam em 

um conflito armado 

 

10. A 

a alternativa basicamente nos entrega os processos antecedentes da primeira grande guerra, sendo 

assim, podemos dizer que a disputa alemã pela hegemonia europeia junto com a política de alianças 

montou o cenário da primeira guerra. 
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Questão Contexto 

Podemos dizer que nas revoluções iluministas citadas pelo exercício o povo mais foi uma massa de 

manobra dos burgueses que lideravam ideologicamente o rumo das revoluções do que um corpo 

independente como em 1848, no entanto, apesar de não ser a liderança das revoluções do século XVII e 

XVIII o povo teve pautas próprias como os diggers e levellers da revolução inglesa e a Conspiração dos 

Iguais na revolução francesa. 

 


