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Revoluções de 1820: Portugal, Espanha e Grécia 
 
Resumo 
 
A Europa no século XIX 

No início do século XX as Guerras Napoleônicas estremeceram a Europa, não só abalando fronteiras 

e a geografia do continente, como também difundindo o pensamento iluminista burguês e o Código 

Napoleônico. 

O bloqueio continental e as investidas das tropas de Napoleão causaram mudanças até mesmo em 

tradicionais tronos europeus, como, por exemplo, a transferência da família real portuguesa para a colônia 

em 1808 e a imposição de José Bonaparte como rei da Espanha entre 1808 e 1813.  

No entanto, com o enfraquecimento das tropas napoleônicas dois movimentos se construíram, primeiro, 

com a tentativa de retorno das forças conservadoras e monárquicas, marcada pelo Congresso de Viena, que 

defendia a restauração dos antigos reis legítimos e a reorganização geográfica da Europa (mantendo, por 

exemplo, diversas zonas de domínio e territórios fragmentados, como na Itália e na Alemanha) e, 

paralelamente, a força crescente do pensamento liberal e nacionalista, formando um movimento de libertação 

de diversos países e revoluções burguesas ao longo do século XIX.  

Assim, o contexto europeu durante o século XIX marca uma constante luta entre essa burguesia 

ilustrada, procurando seu espaço e buscando maior participação política contra uma nobreza desgastada, 

que tentava manter seus privilégios e poderes tanto na Europa quanto nas colônias. 

 
A revolução Liberal do Porto 

Em 1808, com a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, Portugal se torna uma zona de 

proteção inglesa, com intervenção direta da Inglaterra na política, na administração e no exército português. 

Com a distância do rei e a dependência portuguesa à Inglaterra, a burguesia portuguesa se tornava cada vez 

mais presa aos interesses da burguesia inglesa, dificultando assim os comércios e a manutenção dos 

negócios. 

Grande exemplo dessa barreira imposta à burguesia pela relação entre os dois países é a própria 

abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 1808, que afeta diretamente os negócios portugueses 

na América, desvalorizando seus produtos. No entanto, se não bastasse o enfraquecimento dessa burguesia 

europeia com as novas medidas que favoreciam a Inglaterra, os cofres públicos também viram um aumento 

das dívidas e, consequentemente, da própria crise econômica, que afetava principalmente a metrópole.  

Assim, insatisfeitos com a falta de autonomia e com as interferências inglesas, a burguesia 

metropolitana em conjunto com nobres e militares realizaram em 24 de agosto de 1820 o levante do Porto 

que, em 28 de setembro, recebeu apoio da cidade de Lisboa e criou uma junta provisória, governando Portugal 

na ausência do rei e organizando uma constituinte liberal. É necessário destacar que este movimento não foi 

uma revolta antimonárquica, mas sim antiabsolutista, pois exigiu o retorno do rei à metrópole, sua submissão 

à Constituição liberal e ao poder legislativo e por fim, o restabelecimento do Pacto Colonial.  

Este processo revolucionário conquistou suas reivindicações internas, com a volta de D. João VI ao 

país, no entanto, desencadeou um processo de independência no Brasil que já era desejado por muitos na 

própria colônia.  
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A revolução de Cádiz 
Após a Guerra Peninsular (1807-1914), que libertou a Espanha do domínio francês, com ajuda da 

Inglaterra e de Portugal, enfraquecendo Napoleão, o rei Fernando VII foi reposto no trono espanhol pelo 

Tratado de Valença (1814). No entanto, durante os conflitos, uma série de juntas provinciais surgiram na 

Espanha, disputando a hegemonia do governo espanhol, dentre elas, a junta formada pelas Cortes de Cádis 

que, em 1812, promulgaram a Constituição da Monarquia Espanhola, conhecida como “La Pepa”.  

Antes de reassumir o trono, Fernando VII havia jurado obedecer a nova Constituição liberal, mas, em 

1814 contraria os acordos abolindo a Constituição e iniciando um governo marcado pelo autoritarismo e pela 

perseguição aos liberais. Assim, Fernando VII restaura os privilégios do clero e da nobreza, reinstala o tribunal 

da Santa Inquisição na Espanha e envia tropas para combater os processos de independência na América. 

A postura de Fernando VII, contrariando os acordos com os liberais gerou a chamada Revolução de 

Cádiz, em 1920, liderada por Rafael Riego, que garantiu o retorno provisório da Constituição, o afastamento 

de Fernando VII e uma breve vitória dos revoltosos de Cádiz. No entanto, em 1823, a revolta foi superada 

com a invasão francesa e a ajuda da Santa Aliança, que recolocou Fernando VII no trono, resgatando o 

absolutismo. 

 
A independência da Grécia 

Ainda neste contexto de crescimento do pensamento liberal e nacionalista, outro evento que marcou a 

década de 1820 foi a independência grega do Império Otomano, também conhecida como a Revolução grega. 

Neste contexto, o próprio Império Otomano já passava por uma série de conflitos internos e desgaste com 

outras revoltas, como a realizada pelos sérvios em 1804 e outras com apoio do próprio Império Russo, eterno 

rival. 

Assim, na questão grega, a falta de uma unidade étnica e religiosa também dificultava a identificação 

dos povos da região com os dominadores, visto que os gregos eram católicos ortodoxos e os otomanos 

seguiam o islamismo. Assim, influenciados pelo pensamento liberal e pelas revoltas que já aconteciam na 

Europa e nas Américas, a população grega inicia um processo de independência apoiado pela Inglaterra, pela 

França e pela própria Russa, que desejavam impedir o expansionismo turco-otomano e do próprio islamismo.  

Após uma série de conflitos entre grupos liberais da Grécia e o Império Otomano, que também lutava 

na região pérsia, a Grécia declara sua independência em 1822, mas só em 1829, com a assinatura do Tratado 

de Adrianópolis que a guerra termina e, em 1832, com o Tratado de Constantinopla, a Grécia conquista 

definitivamente sua independência. 
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Exercícios 
 

1. A Revolução do Porto, em 1820, pode ser considerada decisiva para a Independência do Brasil, porque: 

a) Garantia a economia da Colônia implementada durante a permanência do governo português no 

Brasil;  

b) Fortalecia os grupos liberais radicais, cada vez mais ativos na Colônia e articulados com os grandes 

proprietários;  

c) Impunha à Colônia um programa de reformas liberais, com a proibição do tráfico negreiro;  

d) Transferia à Colônia o caráter reformista do capitalismo industrial e do liberalismo;  

e) Ameaçava os interesses dos grupos brasileiros, tentando reverter várias medidas tomadas por D. 

João no Brasil. 

 

 

2. Durante a Era Napoleônica (1799-1815), em sua política expansionista e militarista, Bonaparte 

destituíra o Rei Carlos IV de Espanha e colocara seu irmão, José Bonaparte como novo comandante 

espanhol. Em seguida, diante a derrota francesa na campanha sobre a Rússia, o irmão de Napoleão 

fora retirado do trono da Espanha, assumindo novamente um Bourbon, Fernando VII em 1814, jurando 

sobre a Constituição de 1812 que faria um governo diferenciado na história do país. 

Entretanto, em 1820 deflagrava-se a Revolução de Cádiz que:  

a) Reunia ideais liberais contrários a política absolutista restabelecida pelo monarca.  

b) Defendia a Santa Aliança mediante interesses da Igreja Católica espanhola.  

c) Apoiava o processo de emancipação das colônias espanholas na América.  

d) Garantiu os territórios anexados por Napoleão Bonaparte a França.  

e) Similar a Revolução do Porto propagava ideais conservadores e absolutistas 
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3. (Mackenzie SP/2006) “De tudo trouxeram os ingleses desde as primeiras viagens: fazendas de algodão, 

lã e seda; peças de vestuário, alimentos, artigos de armarinho, móveis, vidros, cristais, louça, 

porcelanas, panelas de ferro, cutelaria, quinquilharias, carruagens etc. O mercado brasileiro abria-se 

no momento em que a maioria dos outros mercados tradicionais estavam fechados para a Grã-

Bretanha, de modo que os comerciantes ingleses logo exportaram quantidades enormes de mercadoria, 

acima da capacidade de absorção do mercado brasileiro. O desejo de solucionar esse problema (...) é 

responsável pelo aspecto que tomaram as exportações para o Brasil em 1808-1809.” 
Olga Pantaleão, A presença inglesa  

 

As referências presentes no trecho acima permitem relacioná-lo com a seguinte situação histórica: 

a) o comércio que piratas ingleses realizavam com os índios, ao longo do litoral brasileiro, nas 

décadas que se seguiram à descoberta do Brasil.  

b) a necessidade crescente de abastecimento da população das cidades mineiras, ao longo do 

período de auge da economia mineradora.  

c) a ampliação das relações comerciais entre Inglaterra e Brasil, resultado imediato da assinatura do 

Alvará de Abertura dos Portos pelo regente D. João. 

d) a carência brasileira de produtos industrializados, em decorrência da estagnação da produção 

nacional durante os anos da guerra contra o Paraguai. 

e) o estreitamento das relações entre Inglaterra e Brasil, depois de este romper com a Coroa 

portuguesa, em virtude do impasse político criado pela Revolução do Porto.  

 
 

4. (UESPI/2004) A vinda da corte real portuguesa trouxe mudanças na vida política e social do Brasil. 

Houve reações claras vindas da metrópole, com receio de que o rei de Portugal fixasse definitivamente 

moradia no Brasil. Uma dessas reações, a Revolução do Porto, de 1820: 

a) Propôs medidas de recolonização do Brasil.  

b) Defendeu a independência do Brasil, desde que o rei voltasse para Portugal.  

c) Não conseguiu êxitos políticos nas suas reivindicações. 

d) Foi liderada por conservadores, contrários aos ideais do liberalismo e a favor do absolutismo. 

e) Teve o apoio do governo francês.  

 

 

5. (FURG RS/2007) A Santa Aliança, após o Congresso de Viena (1814 - 1815), adotou uma política em 

relação às colônias hispano-americanas, que visava a: 

a) impor os princípios da Doutrina Monroe sobre todos os Estados europeus.  

b) restabelecer o antigo sistema colonial espanhol.  

c) difundir as ideias político-sociais da Revolução Francesa de 1789. 

d) obrigar D. João VI a entregar a Província Cisplatina a Fernando VII da Espanha. 

e) incentivar os movimentos nacionalistas de caráter separatista na América do Sul. 
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6. (UECE/2004) A respeito do governo exercido por Napoleão Bonaparte, na França, marque a opção 

FALSA: 

a) Portugal e Espanha constituíam os principais aliados de Napoleão contra a Inglaterra;  

b) o período napoleônico foi marcado por um Estado centralizado;  

c) a coligação da Áustria, Prússia e Rússia conseguiu derrotar as tropas de Napoleão; 

d) a Inglaterra se destacou como líder dos países que se opunham a Napoleão.  

 

 

7. (UFOP MG/2008) Caracterize as principais consequências da Revolução do Porto (1820) para a história 

do Brasil. 

 

 

8. (PUCCamp SP/1994) Na independência de países da América Latina, da Bélgica, da Grécia e da 

Bulgária, e nas unificações italianas e alemã, esteve presente o: 

a) Marxismo, que se constituiu em elementos aglutinador dos partidários das revoluções.  

b) Nacionalismo, que figurou como força revolucionária no século XIX.  

c) Iluminismo, que representou a base ideológica dos movimentos reacionários de restauração. 

d) Liberalismo, que serviu de sustentação para o retorno à velha ordem econômica do século XVIII. 

e) Bonapartismo, que representou o apoio dos setores militares às lideranças locais. 

 

 

9. (UNIMONTES MG/2010) “A liberdade comercial em plano internacional, se foi para a colônia em vias 

de emancipação o início da independência efetiva, originou em Portugal uma conjuntura de crises 

econômicas que viriam a ser uma das condições decisivas de arrancada liberal promovida pela 

burguesia comercial lusa em solo brasileiro.” 
COSTA, Emilia Viotti da. Introdução ao Estudo da Emancipação Política. São Paulo: Difel, 1986.  

O texto acima se refere à/ao:  

a) Revolução do Porto.  

b) União Ibérica.  

c) ascensão do Marquês de Pombal ao poder. 

d) reinado de “Maria Louca”. 
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10. (FGV/2000) A reconstrução da Europa, após as guerras napoleônicas, foi direcionada pelo Congresso 

de Viena. É incorreto afirmar que ele estabeleceu a: 

a) criação de um pacto militar internacional (Santa Aliança) para intervir onde houvesse manifestações 

revolucionárias;  

b) devolução dos territórios conquistados pela França, desde a Revolução;  

c) desobrigação de pagamento de indenização pelos franceses por terem ocupado territórios de 

outros países; 

d) restauração da monarquia dos Bourbon na França; 

e) autonomia da Itália e da Alemanha, divididas e submetidas à hegemonia húngara. 

 

 

11. (UNIFOR CE/2001) Em O espírito das leis afirma-se: "É uma verdade eterna: qualquer pessoa que 

tenha poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira 

que o poder seja contido pelo poder". Essa afirmação reflete: 

a) o espírito clássico renascentista.  

b) a filosofia política do Cardeal Richelieu.  

c) os princípios da teoria do Direito Divino. 

d) o pensamento político de Luís XIV. 

e) o liberalismo político iluminista.  
 

 

12. (UNIRIO RJ/1994) A Revolução do porto, em 1820, pode ser considerada decisiva para a 

Independência do Brasil porque: 

a) Garantia a autonomia da colônia implementada durante a permanência do governo português no 

Brasil.  

b) Fortalecia os grupos liberais radicais, cada vez mais ativos na colônia e articulados com os grandes 

proprietários.  

c) Impunha a colônia um programa de reformas liberais, com a proibição do tráfico negreiro. 

d) Transferia a colônia o caráter reformista do capitalismo industrial e do liberalismo. 

e) Ameaçava os interesses dos grupos brasileiros, tentando reverter várias medidas tomadas por D. 

João no Brasil.  
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Gabarito 
 

1. Resolução em vídeo 

 

2. Resolução em vídeo 

 

3. C 

O texto fala da entrada de comerciantes e produtos no Brasil facilitados pelo Tratado de abertura dos 

portos as nações amigas, assinado em 1808. 

 

4. A 

Além da criação de uma Constituição e do retorno de D. João para a metrópole, a revolução desejava 

retomar o pacto colonial e evitar uma independência da principal colônia. 

 

5. B 

Com a restauração de Fernando VII ao trono, a monarquia espanhola se empenha para evitar o sucesso 

dos processos de independência e envia tropas da Santa Aliança para a América. 

 

6. A 

A alternativa é falsa, pois a Inglaterra apoiou as revoltas na Espanha e em Portugal contra o domínio de 

Napoleão.  

 

7. A revolução liberal do Porto ao criar uma constituinte e exigir a volta de D. João VI a Portugal aquece no 

Brasil os desejos de independência da colônia. No entanto, a exigência das cortes portuguesas de retomar 

o pacto colonial, do retorno também príncipe D. Pedro e da submissão brasileira à Constituição 

portuguesa se tornam um estopim para o início do processo de independência. 

 

8. B 

O nacionalismo se difundia pela Europa no século XIX influenciando os ideais separatistas de diversos 

grupos e nações, provocando, portanto, as próprias revoluções de 1820. 

 

9. A 

O texto faz referência a arrancada liberal promovida pela burguesia portuguesa, que se configura na 

Revolução Liberal do Porto de 1820. 

 

10. E 

O Congresso de Viena manteve as regiões da Alemanha e da Itália fragmentadas e sem uma unificação. 

 

11. D 

O fragmento destaca um ideal do iluminismo de separação entre os poderes, o que garantiria maior 

liberdade e justiça. 

 

12. E 

A Revolução do Porto exigia o retorno do Brasil ao pacto colonial, o que contrariava os interesses das 

elites brasileiras, que desejavam manter o comércio lucrativo com a Inglaterra. 


