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As unificações tardias: Itália 

 

Resumo 

 

A fragmentação italiana e a influência napoleônica 

A península itálica, tão famosa na era moderna pelo renascimento artístico, pelo 

domínio do mar mediterrâneo, por Roma e pela influência cultural  na Europa, não 

exercia, no início do século XIX, o mesmo poder político e econômico que outrora 

havia apresentado. Neste período, a península estava dividida em um conjunto de 

reinos, ducados e principados extremamente fragmentados e enfraquecidos, 

dominados muitas vezes por outras potências, como França e Áustria. No caso 

do Reino de Nápoles, o próprio irmão de Napoleão, José Bonaparte, foi nomeado 

rei entre 1806 e 1808, já Parma, Toscana e Módena pertenciam aos arquiduques 

austríacos e as regiões de Veneza e Lombardia pertenciam ao Império Austríaco. 

No entanto, apesar desse domínio estrangeiro, outras regiões apresentavam maior autonomia, como as terras 

da Igreja Católica, que formavam os Estados Papais no centro da península, o Reino de Piemonte-Sardenha, 

que era regido pela dinastia Saboia e, por fim, o Reino das Duas Sicílias, da tradicional dinastia Bourbon.  

Assim, apesar de diferentes monarquias, da predominância do absolutismo e das diferenças regionais, os 

habitantes da península itálica ainda compartilhavam algumas coisas, como a língua, a memória, muito da 

cultura renascentista e até mesmo a literatura, tão marcada por Dante, Boccaccio, Petrarca e outros. Ainda 

no início do XIX, essas regiões da península itálica permaneciam com uma economia profundamente agrária 

e pouco sofriam a influência do pensamento liberal, no entanto, com a Revolução Francesa no final do XVIII e 

com as guerras napoleônicas, que disseminaram o iluminismo pelo ocidente, novas ideias passaram a surgir 

na região, influenciando, enfim, na formação de movimentos nacionalistas revolucionários.  

Tendo em vista essas questões, vale destacar que, uma dos primeiros grupos a formular um ideal nacionalista 

e de unificação, na Itália, sob influência iluminista, foi a sociedade secreta formada pelos Carbonários (pois 

se reuniam em cabanas de carvoeiros), com atuação principalmente em Nápoles. Esse grupo surgiu 

inicialmente como resistência à presença do general francês Joaquim Napoleão Murat e, ao longo do século 

XIX, participou de diversos movimentos que marcaram o processo de unificação, contando inclusive com a 

participação de importantes figuras, como Giuseppe Mazzini.  

 

Os movimentos liberais na Itália 

Durante o século XIX, destacou-se na Europa uma série de movimentos revolucionários, liderados 

principalmente pela burguesia e extremamente influenciado pelo pensamento liberal iluminista. Tendo em 

vista tais revoluções, percebe-se que na Itália, o processo de unificação também acompanhou os ciclos 

revolucionários de 1820, 1830 e 1848.  

Na década de 1820, por exemplo, grupos de uma crescente burguesia liberal se encontravam insatisfeitos 

com as decisões do Congresso de Viena e com o recrudescimento do absolutismo em regiões como Nápoles, 

Piemonte e Sicília. Assim, uma série de revoltas ocorreram entre 1820 e 1821, com a presença inclusive dos 

carbonários, exigindo a criação de uma Constituição, de um parlamento e de reformas liberais. Em grande 

parte, esses movimentos de 1820 e, em seguida, os movimentos de 1830, em Módena e Parma, acabam 

reprimidos pelas autoridades locais, resultando em poucas conquistas concretas.  
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No entanto, apesar das derrotas e de movimentos com um caráter muito mais elitista e liberal, as experiências 

de 1820 e 1830 acabaram formando uma base para o surgimento de novos grupos e para a construção de 

um pensamento burguês, visando a unificação. O próprio movimento Jovem Itália foi criado por Giuseppe 

Mazzini (dissidente dos Carbonários e, posteriormente, também abandonou a Jovem Itália) em 1831, já 

apresentando as propostas de unificação dos povos italianos, a formação republicana e a luta contra o 

domínio austríaco. 

Mazzini se tornou uma figura fundamental para a mobilização do processo de unificação e, em 1848, chegou 

a promover uma série de revoltas e conquistas na região central da península itálica, anexando inclusive os 

Estados Papais e proclamando repúblicas, no entanto, logo foi reprimido pela Santa Aliança.  

Ainda neste ano, Mazzini também apoiou o Rei Carlos Alberto (de tendências 

liberais), de Piemonte e Sardenha, no projeto de anexação dos territórios da 

Lombardia e da Veneza, sob domínio austríaco. No entanto, a mobilização de 

1848 foi um fracasso, com a derrota sardo-piemontense e a abdicação do rei ao 

trono, sendo substituído por seu filho, Vítor Emannuel II, em 1849. 

As derrotas dos liberais para as forças conservadoras durante as revoluções de 1848 na Itália e a presença 

da Santa Aliança na península, mais uma vez frustraram o projeto burguês, no entanto, a força da burguesia 

e das ideias liberais crescia e o reino de Piemonte e Sardenha, apesar de tudo, mantinha suas tendências 

esclarecidas, o sonho da unificação e assegurava a permanência da Constituição com o rei Vítor Emannuel II 

e seu novo ministro, o Conde de Cavour. 

 

Unificação da Itália 

Após os fracassos dos ciclos de 20, 30 e 48, os grupos que lideravam os processos de unificação chegaram 

a enfraquecer, mas, após 1848, três correntes ainda planejavam essa revolução na península, sendo elas os 

chamados neoguelfos, que defendiam a unificação pelo papado, os republicanos, influenciados por Mazzini 

e, enfim, os monarquistas, de Conde de Cavour.  

Apesar das três tendências, os movimentos voltaram a tomar força apenas no final da década de 1850, 

formando uma atuação muito mais sólida pela unificação em duas frentes, ao norte, com os monarquistas 

de Piemonte e Sardenha e ao sul, em uma ação de caráter popular e republicano, que saía do Reino das duas 

Sicílias e era liderado por Giuseppe Garibaldi e seus “camisas vermelhas”.  

Na frente nortista, em 1852, o ministro Conde de Cavour passou a modernizar o reino de Piemonte e Sardenha, 

construindo ferrovias, fortalecendo a indústria local, reformando o exército e o comércio. Essa modernização, 

enfim, foi fundamental para que, em 1858, em mais uma investida contra a Áustria (dessa vez com apoio de 

Napoleão III), a vitória fosse conquistada na batalha que ficou conhecida como a Segunda Guerra de 

Independência Italiana, que garantiu a Vítor Emannuel II a anexação da Lombardia.  

Enquanto ao norte a unificação era liderada pela monarquia, ao sul, ao 

contrário, um movimento popular liderado por Giuseppe Garibaldi, em 1860, 

garantiu a conquista do Reino das Duas Sicílias. No entanto, apesar das 

vitórias de Garibaldi e de suas desavenças com o movimento monarquista, 

o líder sulista decidiu  abrir mão das conquistas para o Conde de Cavour e 

os monarquistas do norte, evitando assim uma guerra civil entre os dois 

grupos e, enfim, concluindo a unificação em 1861, criando o Reino da Itália, 

com uma monarquia parlamentarista. 

O caso dos territórios da Igreja católica e de Veneza, no entanto, ainda estavam pendentes ao fim deste 

processo, visto que Napoleão III ainda mantinha seu exército protegendo o Papa em Roma e a Áustria não 

desistia da Veneza.  
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Desta forma, a conclusão dos dois casos teve impacto de um processo paralelo, o da unificação alemã, visto 

que a Prússia, em guerra contra a França e a Áustria, recebeu apoio da Itália. Como resultado da vitória 

prussiana sobre a Áustria, os italianos puderam anexar finalmente Veneza. Já na questão romana, ao retirar 

os soldados franceses de Roma para combater a Prússia na Alsácia-Lorena, os italianos puderam enfim 

ocupar o território em 1870.  

Apesar do processo ter finalmente levado à unificação da Itália ainda no século XIX, algumas questões ainda 

ficaram pendentes no século XX, principalmente a permanência de grupos italianos ainda em território 

austríaco, nas regiões de Trento, Ístria e Trieste, que afetaram inclusive as relações entre Áustria e Itália 

durante a Grande Guerra e, por fim, a questão do Vaticano. A Igreja Católica não reconhecia o novo Estado 

como legítimo, com o Papa resistindo à dominação e se declarando um preso político. A situação foi resolvida 

apenas no século XX, com Benito Mussolini e a assinatura do Tratado de Latrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  http://blogmundohistoria.blogspot.com/2012/12/unificacao-da-italia-1870.html  

http://blogmundohistoria.blogspot.com/2012/12/unificacao-da-italia-1870.html
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Exercícios 

 

1. No Brasil, desde 2011, tem havido diversas comemorações dos 150 anos da Unificação Italiana, 

relembrando os fortes laços culturais entre os dois países. Sobre a relação entre a Unificação Italiana 

e a imigração de italianos para as Américas, é correto afirmar: 

a) A Unificação Italiana foi o resultado de uma série de revoltas populares, que culminaram em 1861 
com a formação de uma república socialista sob a direção de Giuseppe Mazzini. A burguesia, que 
não concordava com o novo regime, emigrou para as Américas, levando capital suficiente para 
iniciar a industrialização em países como a Argentina, o Brasil e os Estados Unidos.    

b) O processo da Unificação Italiana contou com a intensa participação do Império brasileiro, pois D. 
Pedro II almejava estabelecer relações comerciais com os italianos. É notória a participação de 
Giuseppe Garibaldi na política brasileira do período imperial. Após a unificação, contudo, nem o 
Brasil nem os demais países aliados conseguiram levantar a Itália de uma profunda crise 
econômica, o que levou a uma grande leva emigratória para as Américas de 1880 a 1930.    

c) A Unificação Italiana foi um processo iniciado no início do século XIX, que se concluiu em 1861, 
com uma monarquia constitucionalista, sob o comando de uma aliança entre burgueses e 
latifundiários, que afastou os setores populares do poder. Muitos italianos camponeses e 
trabalhadores saíram empobrecidos após a unificação, o que estimulou uma intensa emigração 
para as Américas entre 1880 e 1930, engrossando fileiras de trabalhadores agrícolas e operários.    

d) A Unificação Italiana durou de 1861 a 1870, agregando estados independentes sob a direção do 
reino de Piemonte-Sardenha. Porém, sua conclusão só foi possível após a Unificação Alemã, que 
marcou o fim da ingerência de Otto Von Bismark na política europeia. Após esse processo, o 
monarca instituído perseguiu duramente seus inimigos políticos, que emigraram para as Américas.  

e) A emigração italiana para as Américas teve início por conta de uma série de dificuldades 
financeiras causadas por problemas climáticos, que, por volta de 1850, prejudicaram as colheitas. 
O volume de emigrantes intensificou-se após a Unificação em 1861, em decorrência do fato de que 
o governo anarquista instituído fracassou na tentativa de reerguer o país.    

 
2. A personagem histórica que teve fundamental importância no contexto da Unificação Italiana e lutou, 

também, na Revolução Farroupilha, no sul do Brasil, na segunda metade do século XIX, foi: 

a) Camilo de Cavour  

b) Otto Von Bismark  

c) Benjamin Disraeli  

d) Benito Mussolini  

e) Giuseppe Garibaldi 

 
3. A Itália, antes de ser unificada, era constituída de uma série de pequenos reinos fragmentados. O reino 

que, sob a liderança do conde Camilo de Cavour, encabeçou o processo de unificação, na segunda 

metade do século XIX, foi: 

a) Reino de Piemonte-Sardenha  

b) Reino de Lancaster  

c) Reino de Córsega  

d) Reino de Lombardia  

e) Reino de Mônaco. 
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4. A segunda metade do século XIX ficou caracterizada pelos processos de unificações tardios da 

Alemanha e da Itália. O processo italiano ficou marcado pela forte presença da burguesia do Piemonte 

(norte dos Estados Italianos) interessada na unificação do mercado da península itálica. Um fator que 

também contribuiu para o processo de unificação tardio da Itália foi: 

a) o  total  interesse da França na independência italiana para que a jovem nação estabelecesse uma 
concorrência com a Inglaterra; 

b) a ampla participação da população do sul dos Estados Italianos organizados em um exército 
popular liderado por Giuseppe Garibaldi; 

c) o interesse dos nacionalistas italianos na integração da parte industrial do sul dos Estados Italianos 
com a parte agrária do norte do país. 

d) o apoio dos Estados Pontificiais interessados na possível proteção do novo Estado italiano a Igreja 
Católica na Europa; 

e) a disseminação do pensamento absolutista que inspirou a criação de um governo central na Itália; 

 
5. As unificações políticas da Alemanha e da Itália, ocorridas na segunda metade do século XIX, alteraram 

o equilíbrio político e social europeu. Entre os acontecimentos históricos desencadeados pelos 

processos de unificação, encontram-se: 

a) a ascensão do bonapartismo na França e o levante operário de Berlim. 

b) a aliança da Alemanha com a Inglaterra e a independência da Grécia. 

c) o nacionalismo revanchista francês e a oposição do papa ao Estado Italiano 

d) a derrota da Internacional operária e o início da União Europeia. 

e) o fortalecimento do Império austríaco e a derrota dos fascistas na Itália. 

 
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 
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7. Surgimento do Império Alemão e a formação do Reino da Itália bem como toda uma série de conflitos 

pelo controle da região dos Estreitos de Bósforo e Dardanelos estão inseridos no contexto daquilo que 

ficou conhecido, no panorama político europeu de meados do século XIX, como a "política das 

nacionalidades". A consolidação da unificação italiana e alemã, no entanto, somente se completaria 

nos anos 1870-1871. O que estava por trás desses conflituosos processos de unificação? 

a) A afirmação de um poder aristocrático. 

b) A vitória dos ideais políticos e econômicos do liberalismo. 

c) A consolidação do Vaticano como expressão maior de poder sobre aquelas regiões. 

d) A derrota dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade expandidos pela revolução francesa. 

e) A consolidação do prestígio e poder de Napoleão III sobre aquelas regiões. 

 
8. A unidade italiana – o processo de constituição de um Estado único para o país – conserva o sistema 

oligárquico (...). Isto não impede a formação do Estado, mas retarda a eclosão do fenômeno nacional. 
(Leon Pomer, O surgimento das nações, 1985, p. 40-42) 

Fizemos a Itália; agora, precisamos fazer os italianos. 
(Massimo d’Azeglio apud E. J. Hobsbawm, A era do capital, 1977, p. 108) 

 
A partir dos textos, é correto afirmar que 

a) apesar de ter nascido antes da nação, o Estado italiano, unificado em 1871, representou os 
interesses dos não proprietários, o que implicou a defesa de mudanças revolucionárias, que 
tornaram o Estado não autoritário e permitiram a emergência do sentimento nacional, já fortificado 
pelas guerras de unificação.    

b) o Estado italiano, nascido em 1848, na luta da alta burguesia do norte pelo poder, representava os 
interesses liberais, isto é, a unidade do país como um alargamento do Estado piemontês, na defesa 
da pequena propriedade e do voto universal, condições para a consolidação do sentimento nacional 
que cria os italianos.    

c) em 1848, a criação do Estado italiano, pela burguesia do Reino das Duas Sicílias, foi uma vitória do 
liberalismo, pois a estrutura fundiária, baseada na grande propriedade, e a exclusão política dos 
não proprietários permaneceram, encorajando os valores nacionais, condição para diminuir as 
diferenças regionais.    

d) em 1871, o processo de unificação e o sentimento nacional estavam intimamente ligados, na 
medida em que a classe proprietária do centro da península, vitoriosa na guerra contra a Áustria, 
absorveu os valores populares nacionais, o que legitimou a formação do Estado autoritário, 
defensor das desigualdades regionais.    

e) o Estado italiano nasceu antes da nação, em 1871, como uma construção artificial, frágil e 
autoritária da alta burguesia do norte, cujos interesses de dominação excluíram as mudanças 
revolucionárias e atrasaram a emergência do sentimento nacional, ainda estranho para a grande 
maioria das diferentes regiões da península.    
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9. "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. C 

O aumento do empobrecimento da população ocasionado em grande parte pelas disputas pela 

unificação italiana vão levar a população a migrar para as Américas a fim de encontrar melhores 

condições de vida. 

 

2. E 

Garibaldi participou de diversas batalhas, em uma delas, se aventurou no projeto republicano dos 

grandes fazendeiros do sul do Brasil. 

 

3. A 

A região tinha om maior desenvolvimento industrial e vai liderar o processo a partir do norte. 

 

4. B 

Garibaldi vai ser o líder do moviemento de unificação com base popular que vinha do Sul. 

 

5.  C 

As disputas pela unificação alemã e italiana vão ocasionar um revanchismo francês e o conflito direto 

com o Papa que não vai reconhecer o recém formado Estado Italiano,  posteriomente essas disputas 

influenciaram na I Guerra Mundial. 

 

6.   D 

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

 

7.   B 

Esses movimentos tinham sua base no liberalismo e em grande parte em um ideal nacionalista. 

 

8.   E 

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. 

 

 


