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As unificações tardias: Alemanha 

 

Resumo 

 

A Confederação Germânica e o Zollverein 
O desenrolar das guerras napoleônicas na Europa, no início do século XIX, afetou bastante a região que ocupa 

hoje a Alemanha por conta da mobilização de tropas, das intervenções francesas e das grandes batalhas 

ocorridas. Uma das consequências dessas guerras foi o próprio declínio do antigo Sacro Império Romano-

Germânico, em 1806, e a criação por Napoleão da Confederação do Reno, formada por diversos estados 

germânicos, mas submisso aos mandos do Imperador francês.  

Visto isso, apesar do domínio francês na região e da curta vida da Confederação do Reno, que acabou em 

1813, a expansão napoleônica foi essencial não só para a disseminação dos ideais burgueses, mas também, 

neste caso, para a formação de um sentimento nacionalista entre os povos germânicos da região.  

Assim, com a derrota de Napoleão e a formação do Congresso de Viena, o princípio de restauração das 

antigas fronteiras ajudou a redefinir o mapa da Europa central, reconstruindo os limites entre os reinos e 

restabelecendo antigas monarquias, no entanto, o equilíbrio prometido não se manteve, visto que o Império 

Austríaco se tornou a grande potência da região. Assim, com a criação da Confederação Germânica, dando 

lugar a Confederação do Reno, em 1815, consolidou-se uma associação política e econômica entre diversos 

Estados germânicos, mas com um poder hegemônico austríaco.    

Ainda que a Áustria mantivesse uma hegemonia sobre o bloco durante alguns anos, outro Estado, ao longo 

do século XIX, iniciou um processo de modernização que ameaçava cada vez mais a soberania austríaca.  O 

reino da Prússia, liderado pelo rei Frederico Guilherme III, logo, também desempenhou um papel 

preponderante na região, pois, em alguns anos conseguiu se tornar o reino mais desenvolvido 

economicamente e demonstrou um projeto de modernização que desafiava a economia predominantemente 

agrária da Áustria dentro do bloco. Assim, para fazer valer seus interesses econômicos na região, a Prússia 

estabeleceu, em 1830, uma união aduaneira entre os Estados germânicos, conhecida como Zollverein. Esse 

acordo econômico possibilitou o livre comércio entre os reinos da Confederação Germânica, excluindo a 

Áustria, com quem a Prússia rivalizava. 

Em 1840, o rei prussiano Frederico Guilherme III morreu, deixando o trono para seu herdeiro, Frederico 

Guilherme IV, que apesar de manter o caminho da modernização prussiana, com a construção de ferrovias e 

acordos econômicos, não ficou satisfeito com o desenrolar das revoluções de 1848 na Prússia e em outros 

Estados germânicos. As chamadas revoluções alemães, de 1848 e 1849 mobilizaram parte da população de 

origem germânica, realizando uma série de manifestações e reivindicações que chegaram a consolidar a 

criação do Parlamento de Frankfurt, exigindo a construção de uma Constituição e a unificação da Alemanha. 

No entanto, a tentativa revolucionária, não obteve o êxito esperado e Frederico Guilherme IV não reconheceu 

o título de Kaiser oferecido pelo parlamento e nem as reivindicações do grupo. 

 

A unificação alemã 

Os eventos de 1848 e 1849 despertaram um receio na aristocracia germânica do período, afinal, os desejos 

pela unificação crescia, o espectro das revoluções rondava a Europa e quase uma unificação de origem 

popular e burguesa havia se consolidado na Alemanha. Assim, um novo projeto de unificação da região foi 

liderado pela Prússia, pois este seria um caminho para consolidar seu crescimento econômico e para 

conservar o poder da aristocracia (os chamados Junkers).  
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Assim, com a morte de Frederico Guilherme IV, seu irmão assumiu o trono prussiano 

como Guilherme I e iniciou novas reformas no reino, que viriam a desencadear na 

própria unificação. Para alcançar o objetivo e tornar a Prússia em uma potência 

capaz de liderar essa unificação, o novo rei criou um poderoso ministério, com 

Albrecht Von Roon como Ministro da Guerra, Helmuth von Moltke, como Chefe do 

Estado-Maior e o diplomata Otto Von Bismarck, como o Primeiro Ministro prussiano. 

Esses nomes, além de conduzirem um grande desenvolvimento econômico, 

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

Europa. 

Desta forma, para a unificação alemã ser conquistada, sob liderança prussiana, Otto Von Bismarck realizou 

uma série de articulações diplomáticas, marcada pela falta de ética e de moral e pelo uso da violência e de 

mentiras para conquistar seus interesses (Realpolitik). Primeiro, tratou de superar a hegemonia austríaca e 

afastar o velho Império da Confederação germânica, evitando que a Áustria impedisse os interesses 

prussianos. Em seguida, Bismarck realizou acordos diplomáticos com a Itália, com o Império Russo, com a 

França e outros reinos. Por fim, Guilherme I e Bismarck estimularam o nacionalismo pangermânico através 

de batalhas contra nações inimigas. 

Logo, o processo sde unificação alemã se desenvolveu através de três conflitos principais: 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 Holstein e Schleswig (dois ducados que 

pertenciam à Dinamarca), em um conflito que ficou conhecido como a 

Guerra dos Ducados. Houve, inicialmente, uma acordo entre Prússia e  

Áustria, que afirmavam que a Dinamarca havia descumprido um item de 

um tratado firmado entre elas em 1852. 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 então foi usado como pretexto pela Prússia para a 

invasão dos ducados em 1864. A conquista foi rápida e os ducados de Holstein e Schleswig foram ocupados 

respectivamente pela Áustria e pela Prússia, mas, logo, um desentendimento entre elas levou a um novo 

conflito: a Guerra Austro-Prussiana.  

Também conhecida como a Guerra das Sete Semanas, a Guerra Austro-Prussiana, de 1866, 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, impôs a assinatura do Tratado de 

Praga e dissolveu a Confederação Germânica, iniciando, enfim, a anexação dos Estados do sul. 

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 alterou 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). 
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Consequências 

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

• Tensões nas disputas imperialistas, com as ambições alemães. 

• Revanchismo francês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unificação da Alemanha.  
Disponível em: http://garanhunshistoria.blogspot.com/2016/01/processo-de-unificacao-da-alemanha.html 

 

  

http://garanhunshistoria.blogspot.com/2016/01/processo-de-unificacao-da-alemanha.html
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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. Em 1871, alterava-se profundamente o quadro geo-político europeu com a conclusão do processo 

deunificação da Alemanha sob hegemonia prussiana ea criação do “Segundo Reich”. É correto afirmar 

queum componente político fundamental da estratégiaprussiana de unificação foi o _________, tendo 

comobase social decisiva _________ . 

a) republicanismo                alta burguesia 

b) nacional-socialismo         os operários fabris 

c) militarismo                        a aristocracia fundiária 

d) nacional-socialismoa      alta burguesia 

e) militarismoos                    operários fabris 

 
5. Teoricamente, o nacionalismo independe do Romantismo, embora tenha encontrado nele o aliado 

decisivo. Há na literatura do período uma aspiração nacional, definida claramente a partir da 

Independência e precedendo o movimento romântico. (…) Nem é de espantar que assim fosse, pois 

além da busca das tradições nacionais e o culto da história, o que se chamou em toda a Europa 

“despertar das nacionalidades”, em seguida ao empuxe napoleônico, encontrou expressão no 

Romantismo. Sobretudo nos países novos como o nosso o nacionalismo foi manifestação de vida, 

exaltação afetiva, tomada de consciência, afirmação do próprio contra o imposto. 
(Adaptado de: CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira.São Paulo: Martins, 1971. 2 v. pp. 14-15) 

O sentimento a que o texto se refere esteve presente nas unificações da Itália e da Alemanha. É correto 

afirmar que a unificação tardia destes dois Estados provocou profundas transformações no cenário 

europeu, pois, a partir da unificação, 

a) a valorização do arianismo como instrumento de recuperação do homem germânico e italiano e 
criador do “espaço vital” acirrou a rivalidade entre os países capitalistas europeus. 

b) a instabilidade política e social na Alemanha e principalmente na Itália impulsionou as disputas 
colonialistas e o conflito entre as potências europeias e levou às guerras mundiais. 

c) os movimentos sociais na Alemanha e na Itália tiveram como objetivos a independência econômica 
frente à intervenção inglesa e a manutenção da estrutura de produção. 

d) as lutas sociais acentuadamente comunistas, na Itália e na Alemanha, alteraram o quadro político 
europeu e tiveram papel preponderante na formação dos novos Estados. 

e) a Itália e principalmente a Alemanha se tornaram Estados industrializados e entraram na disputa 
imperialista, um dos principais motivos das duas grandes guerras. 
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6. Otto Von Bismarck foi nomeado Primeiro-Ministro do Reino da Prússia em 1815 por Guilherme I. Entre 

as medidas político-econômicas tomadas por Bismarck, estava: 

a) o estabelecimento de acordos militares com o Império Francês de Napoleão III. 

b) a modernização da infraestrutura e da indústria bélica do Estado Prussiano. 

c) o enfraquecimento do poder político do rei Guilherme I, já que Bismarck temia a formação do II 
Reich. 

d) o isolamento político do Reino da Prússia com relação aos principados alemães e à Áustria. 

e) o plano de guerra contra o Reino Unido. 

 
7. “O dia 12 de setembro de 1990 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial: a Alemanha, vencida há 

quarenta e cinco anos, dividida e colocada sob a tutela de seus vencedores, encontrou através de sua 

unificação a sua soberania plena e completa. A última unidade alemã tinha sido proclamada em 1871, 

na galeria dos espelhos do palácio de Versalhes, depois de uma guerra vitoriosa contra a França.”  
"Adaptado de Le Monde", 13/09/90 

As conjunturas históricas indicadas no texto acima representam aspectos diferenciados. Os dois 

momentos de unificação, no entanto, transformaram a Alemanha em:  

a) um Estado unitário, com uma representação classista de deputados.  

b) uma potência central, com um papel decisivo no equilíbrio de poder europeu.  

c) uma república federal, com um regime parlamentar e uma constituição liberal.  

d) uma nação democrática, com suas instituições liberais ampliadas do Oeste para o leste. 

e) uma república socialista, com igualdade econômica para o povo. 

 
8. “Desde o final do século XVIII, a criação de inúmeras associações resultou num determinado 

patriotismo cultural e popular, num território dividido em estados feudais dominados por uma 

aristocracia retrógrada. Tais associações se dirigem à nação teuta, enfatizando o idioma, a cultura e as 

tradições comunitárias, elementos para a elaboração de uma identidade coletiva, independentemente 

do critério territorial. E, de fato, esse nacionalismo popular, romântico-ilustrado (uma vez que pautado 

no princípio da cidadania e no direito à autodeterminação dos povos), inspirará uma boa parcela dos 

revolucionários de 1848. Mas não serão eles a unificar a Alemanha. Seus herdeiros precisarão aguardar 

até 1871, quando Bismarck realiza uma revolução de cima, momento em que, em virtude do poderio 

econômico e da força militar da Prússia, a Alemanha se unifica como Estado forte, consolidando-se a 

sua trajetória rumo à modernização.”  
MAGALHÃES, Marionilde D. B. de. A REUNIFICAÇÃO: enfim um país para a Alemanha? Revista Brasileira de História. São 

Paulo: ANPUH/Marco Zero, v.14, n.28. 1994. p.102. Adaptado.  

Tendo-se como referência essas considerações, pode-se concluir que: 

a) o principal fator que possibilitou a unificação alemã foi o desenvolvimento econômico e social dos 
Estados germânicos, iniciado com o estabelecimento do Zollverein - liga aduaneira que favoreceu 
os interesses da burguesia.  

b) a unificação alemã atendeu aos interesses de uma aristocracia rural desejosa de formar um amplo 
mercado nacional para seus produtos, alicerçando-se na ideia do patriotismo cultural e do 
nacionalismo popular.  

c) Na Alemanha, a unificação nacional ocorreu, principalmente, em virtude da formação de uma 
identidade coletiva baseada no idioma, na cultura e nas tradições comuns.  

d) na Alemanha, a unificação política pôde ultrapassar as barreiras impostas pela aristocracia 
territorial, que via no desenvolvimento industrial o caminho da modernização. 

e) Na Alemanha, a unificação foi feita pelos comunistas prussianos que implantaram a ditadura do 
proletariado no século XIX 
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9. (…) o romantismo no Brasil não foi apenas um projeto estético, mas também um movimento cultural e 

político, profundamente ligado ao nacionalismo. Diferente do movimento alemão de finais do século 

XIX, tão bem descrito por Norbert Elias, o nacionalismo brasileiro, pintado com as cores do lugar, partiu 

sobretudo das elites cariocas, que, associadas à monarquia, esforçavam-se em chegar a uma 

emancipação em termos culturais. Os temas eram nacionais, mas a cultura, em vez de popular, era 

cada vez mais palaciana (…). Atacados de frente por um historiador como Varhagen, que os chamava 

de “patriotas caboclos”, os indianistas brasileiros ganharam, porém, popularidade e tiveram sucesso 

nesse contexto na imposição da representação romântica do indígena como símbolo nacional. 
(SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998, p. 139-140) 

No final do XIX, as regiões de população germânica (que posteriormente integrariam a Alemanha) 

passaram por um processo de formação de um Estado nacional. Esse processo foi caracterizado 

a) por violentas guerras travadas entre o exército da Prússia, liderado por Bismarck, contra a França 
e a Áustria para consolidar um Império Alemão sob o comando de Guilherme I. 

b) pelo impacto positivo da reformulação de leis alfandegárias que contribuíram para criar um 
próspero “mercado comum alemão”, favorecendo o desenvolvimento da região e estimulando o 
nacionalismo popular que resultaria em movimentos revolucionários camponeses pró-unificação. 

c) pela ratificação, por meio de um amplo plebiscito, da decisão de que a língua e a cultura alemã 
fossem consideradas “nacionais” em todas as regiões habitadas por povos da raça ariana. 

d) pela adesão das elites burguesas vinculadas a diferentes estados ao movimento cultural do 
romantismo, que se impôs com forte carga nacionalista e como forma de a jovem burguesia de 
Viena se contrapor às velhas aristocracias alemãs. 

e) pelo apoio dos Habsburgos à formação de um império vizinho que irmanasse as duas principais 
regiões de língua alemã (Alemanha e Áustria) a fim de consolidar uma aliança política entre 
Estados distintos, porém ancorada na identidade comum possibilitada pela cultura germânica. 

 
10. A Unificação Alemã, habilmente arquitetada por Otto Von Bismarck, realizou-se em torno de guerras 

bem-sucedidas contra potências vizinhas. Assinale a alternativa correta em relação às motivações e 

aos acontecimentos que desencadearam esse processo de unificação. 

a) A fragmentação política obstaculizava o pleno desenvolvimento comercial e industrial da região. 
A unificação promoveria um mercado ágil e ampliado, com condições de enfrentar a concorrência 
inglesa através da proteção governamental.  

b) A unificação foi liderada pela Áustria, o mais poderoso dos Estados germânicos e sucessora do 
extinto Sacro-Império, capaz de eliminar as pretensões da Prússia. Aliado da França, o país 
austríaco contou com o seu apoio para vencer as resistências germânicas do sul. 

c) A constituição, redigida por Bismarck, inaugurou uma era democrática nos estados alemães, sob 
influência dos ideais da Revolução Francesa, baseados na soberania e na participação popular.  

d) As decisões do Congresso de Viena, ao reconhecerem o direito de independência da Alemanha, 
foram fundamentais para a consolidação da unificação, pois inibiram as pretensões italianas aos 
territórios do sul da Alemanha.  

e) O processo de unificação alemã contou com o apoio da França, que, acossada pela supremacia 
britânica, via no novo Estado um importante aliado na corrida imperialista. 

 

 

 



 
 

 

 

8 

História 
 

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. C 

Ação militar foi parte essencial da unificação alemã que buscava defender os interesses liberais e 

industriais da aristocracia. 

 

5.  E 

As unificações tardias fizeram com que esses países corressem para se insdutrializar para competir com 

as outras potências, a sua industrialização vai levar a diversas disputas dentro e fora do continente 

europeu tornando-se um dos motivos para a eclosão da I Guerra Mundial. 

 

6.  B 

O investimento em infraestrutura era necessário para aumentar a produção e permitir o crescimento do 

Estado recem formado que buscava expandir seus mercados. 

 

7.  B 

 A Alemanha já surge com enorme protagonismo no cenário internacional. 

 

8.  A 

O acordo aduaneiro favoreceu prioritariamente a Prússia que eliminou barreiras alfandegárias para seus 

produtos, fortalecendo a indústria e a economia.  

 

9.  A 

O processo de unificação alemã se deu com uma série de guerras travadas contra potências vizinhas. 

 

10.  A 

O processo de unificação fez com que os capitais prussianos incentivassem o crescimento econômico 

na  Alemanha.  

 

  

 


