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Unificação Alemanha e Itália 

 

Resumo 

 

Alemanha 

A unificação alemã ocorreu na segunda metade do século XIX e foi a responsável por formar o Estado-nação 

atualmente conhecido como Alemanha. 

 

Antecedentes 

Na segunda metade do século XIX, a região da atual Alemanha era formada por uma série de pequenos reinos 

e ducados – agrupados na Confederação Germânica. Destes reinos, muitos estavam sob o domínio do 

Império Austríaco (chamado de Império Austro-húngaro a partir de 1867).  O reino da Prússia também tinha 

um papel preponderante na região, sendo o mais desenvolvido economicamente. Para fazer valer seus 

interesses econômicos na região, a Prússia estabeleceu uma união aduaneira, conhecida como Zollverein. 

Esse acordo econômico possibilitou o livre comércio entre os estados reinos da Confederação Germânica, 

excluindo a Áustria, com quem a Prússia rivalizava. 

 

A unificação 

O projeto de unificação da região foi liderado pela Prússia, pois este seria um caminho para consolidar seu 

crescimento econômico. O processo se iniciou com a chegada de Guilherme I ao trono e da nomeação de 

Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Além de conduzirem um processo de grande desenvolvimento 

econômico, buscaram modernizar o exército prussiano, tornando-o um dos mais fortes da Europa. 

O processo se deu através de três conflitos: a Guerra dos Ducados, os prussianos enfrentaram a Dinamarca; 

a Guerra Austro-Prussiana contra os austríacos e, por fim, a Guerra Franco-Prussiana, que consolidou a 

unificação germânica. 

 

Guerras de unificação 

Com um amplo processo de industrialização em curso, Bismack iniciou a conquista de territórios a partir de 

dois ducados que pertenciam à Dinamarca: Holstein e Schleswig. Esse conflito ficou conhecido como Guerra 

dos Ducados.  Houve, inicialmente, uma parceria entre Prússia e  Áustria, sob o pretexto de a Dinamarca havia 

descumprido um item de um tratado firmado entre elas anteriormente No acordo, a Dinamarca assegurava a 

autonomia política para as duas regiões, no entanto, ao promulgar uma nova Constituição em 1863, o Reino 

da Dinamarca reduziu essa autonomia, o que foi usado como pretexto pela Prússia para a invasão dos 

ducados em 1864. 
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A conquista foi rápida e os ducados foram ocupados pela Prússia e pela Áustria. No entanto, um 

desentendimento entre elas levou a um novo conflito: a Guerra Austro-Prussiana.  

 

A Guerra Austro-Prussiana foi um exemplo da força militar prussiana. Durante essa guerra, os prussianos 

conseguiram o apoio dos italianos, que também passavam pelo seu processo de unificação, o que foi 

fundamental para a vitória, pois dividiu as forças austríacas em duas frentes, uma na região da península 

itálica e outra nos Ducados. Com a vitória sobre a Áustria, a Prússia invadiu e anexou grande parte dos 

ducados germânicos. 

O último conflito da unificação alemã foi a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, entre a 

França e a Prússia. Essa guerra teve como estopim um desentendimento entre essas duas nações pela 

sucessão do trono espanhol.  O fracasso francês altera o equilíbrio de forças na Europa.  Com a vitória, os 

prussianos exigiram a posse da Alsácia-Lorena, como também cobraram 5 bilhões de francos de indenização 

e obrigaram os franceses a aceitar uma marcha triunfal do exército da Prússia sobre a cidade de Paris. Com 

a vitória e os novos territórios, Guilherme I inaugurou o Império Alemão em 1871 e foi corado kaiser 

(Imperador). 

 

Consequências 

− Rompimento do equilíbrio europeu, com o surgimento de uma nação economicamente forte.  

− Tensões nas disputas imperialistas, com as ambições alemães. 

− Revanchismo francês. 

 

Itália 

O Congresso de Viena de 1814/15 foi decisivo no cenário pré-unificação, já que este dividiu a Itália em oito 

estados independentes, muitos deles controlados pela Áustria que era uma das potências monárquicas 

remanescentes.  

 

Política 

Durante a ocupação napoleônica os franceses derrubaram as monarquias do antigo regime 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 Lombárdia 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 
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republicano e liberal com inspiração maçônica seus integrantes representavam as burguesias médias e altas. 

Havia os “Camisas Vermelhas” movimento republicano e popular comandado por Giuseppe Garibaldi e a 

“Jovem Itália” fundado pelo ex-integrante da Carbonária, Giuseppe Mazzini, o movimento era paramilitar, 

republicano e nacionalista, pretendia a unificação da Itália pela educação popular e era contra o domínio 

austríaco.  

 

Economia Italiana 

A economia era dividida geograficamente, o Norte, principalmente os reinos Piemonte e Sardenha, investiam  

na atividade industrial e no fortalecimento do exército. Destacam-se o primeiro ministro do rei Vitor Emanuel 

II, Conde de Cavour. que investiu pesadamente na indústria de Sardenha e vai assumir a liderança do processo 

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.  Em Sardenha, os 

industriais nortistas tinham o interesse na ampliação dos seus negócios, eliminando as barreiras políticas. 

 

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. Durante as agitações pela unificação surgiu o Risorgimento Letterario, 

movimento artístico pró-unificação e romancista que fazia críticas e sátiras aos governos controlados pelos 

austríaco. 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, as forças de 

Napoleão III e os piemonteses declararam guerra contra o Império Austro-húngaro conquistando o reino da 

Lombárdia 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 ainda em 1861 os Estados Pontíficos foram anexados a Itália 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 restava apenas Roma para a unificação completa, que era governada pelo Papa e tinha a proteção 

francesa. Com a guerra Franco Prussiana e os soldados franceses sediados em Roma foram chamados para 

a defesa da França. Com isso,  caminho para a unificação estava em aberto, 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 e de indenização referentes a 

perda dos Estados Papais. 
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Exercícios 

 

1. 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. 

 

2. A composição das duas bandeiras, a que os textos da questão anterior se referem, presta-se, nos dois 

casos, a:  

a) representar o caráter socialista do Estado alemão moderno, daí a presença do vermelho nas duas 

bandeiras.  

b) identificar o projeto político vitorioso e dominante com o conjunto da sociedade e com o Estado 

alemão.  

c) defender a paz conquistada após os períodos de guerra, daí a presença do branco nas duas 

bandeiras.  

d) valorizar a diversidade de propostas políticas existentes, caracterizando a Alemanha como país 

democrático e plural.  

e) demonstrar o caráter religioso e cristão do Estado alemão, daí a presença do preto nas duas 

bandeiras. 
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3. "Desde a 0h de hoje (20h de ontem em Brasília), existe uma só Alemanha. O hasteamento da bandeira 

alemã de 75 metros no mastro de 45 metros de altura em frente ao Reichstag, prédio do Parlamento, 

em Berlim, no primeiro minuto deste dia 03, selou a anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental. A 

Praça da República, onde fica o Reichstag, estava totalmente tomada. Centenas de milhares de 

alemães cantaram em coro a canção da Alemanha, hino nacional, para celebrar o fim da divisão do 

país".  
FOLHA DE S. PAULO, Quarta-feira, 03 de outubro de 1990 

A notícia anterior refere-se à recente reunificação da Alemanha, que "simboliza a conclusão de uma 

etapa marcada pela divisão do mundo em blocos geopolíticos desenhados por duas superpotências". 

No passado, a unificação alemã também foi o principal objetivo da ação política de Bismarck, que, para 

concretizá-la em 1871, combateu:  

a) Espanha, Prússia e Áustria.  

b) França, Inglaterra e Espanha.  

c) Dinamarca, Rússia e Itália.  

d) Prússia, Inglaterra e Holanda.  

e) Dinamarca, Áustria e França. 

 

4. O desmonte do muro que dividia a cidade de Berlim e o acordo sobre a reunificação alemã são fatores 

relevantes para a construção de uma nova Europa. No entanto, a fundação do Estado moderno alemão 

remonta ao século XIX e se relaciona com a:  

a) cooperação abrangente entre a Prússia e a União Soviética.  

b) multiplicação das taxas alfandegárias, a revogação da Liga Aduaneira, a aliança franco-prussiana 

e a ação do Papa.  

c) cooperação pacífica, duradoura e estável entre todos os Estados da Europa.  

d) conhecida e inevitável neutralidade alemã na disputa de mercados.  

e) reorganização do exército prussiano e com o despertar do sentimento nacionalista de união 

 

5. 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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6. No final da chamada "era napoleônica", derrotado o imperador francês em 1815, tornou-se possível a 

recomposição das forças sociais e políticas ligadas ao Antigo Regime, em boa parte do continente 

europeu. Nada disso deteve, porém, a onda revolucionária e o surgimento de revoltas, a partir de 1820 

até 1848. Na Itália, por exemplo, coube a uma sociedade secreta a elaboração de um programa político 

"contra as tiranias", cuja grande meta era a unificação da nação italiana e o triunfo dos princípios 

liberais. Assinale a opção que identifica corretamente os revolucionários anteriormente mencionados:  

a) Pedreiros-livres  

b) Cristãos-novos  

c) Maçons  

d) Carbonários  

e) Jacobinos 

 

7. Na base do processo das unificações italiana e alemã, que alteraram o quadro político da Europa no 

século XIX, estavam os movimentos:  

a) sociais acentuadamente comunistas.  

b) liberais acentuadamente nacionalistas.  

c) iluministas acentuadamente burgueses.  

d) reformistas acentuadamente religiosos.  

e) renascentistas acentuadamente mercantis. 
 
 

8. Em 1860, um contemporâneo da unificação da Itália afirmou: "Fizemos a Itália; agora precisamos fazer 

os italianos”.  
D'AZEGLIO, Massimo (1792-1866). Apoud HOBSBAWM, E. "A era do capital: 1848-1875". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 
Essa frase traduz uma particularidade da construção da unidade italiana, que é identificada na:  

a) divergência entre nacionalismo e nação-estado  

b) fusão entre nacionalismo de massa e patriotismo  

c) adoção da língua italiana no dia-a-dia da população  

d) união entre os interesses dos partidários da Igreja e da República 

e) a fusão de uma social democracia com o nacionalismo 
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9. 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 equipararse 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. 

 

10. 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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Gabarito 

 

1. D 

A Prússia unificou a Alemanha pautada em um projeto de industrialização e crescimento  econômico no 

cenário Europeu, o que levou ao rompimento do equilíbrio europeu. 

 

2. B 

As bandeiras, principalmente depois do século XIX, serviram majoritariamente para expressar a ideologia 

dominante do governo. 

 

3. E 

 As guerras de unificação contra estes países reforçaram o nacionalismo. 

 

4. E 

A unificação sob o espectro prussiano desenvolveu a economia e o poder político e militar, formando 

uma potência de destaque no cenário internacional. 

 

5.  A 

Estes fatores serão fundamentais para a compreensão da eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

 

6. D 

Os carbonários inspiravam-se em  ideias liberais e pretendiam a unificação sob um espectro republicano. 

 

7.   B 

Esses movimentos marcaram as profundas transformações pelas quais o continente passa no século 

XIX. 

 

8.   A 

A formação de um estado nação não se associa automaticamente a UM sentimento nacionalista na 

população, assim era necessária uma criação de uma identificação cultural em comum entre as várias 

partes da Itália. 

 

9.  E 

Essas ideias em grande medida foram motivadas por interesses econômicos. 

 

10.  D 

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

que garantiu o reconhecimento da Unificação pela Igreja e em contrapartida  criou o estado do Vaticano. 

 


