
24
A U L A

A derrota de Napoleão encerrou um longo
período de guerras que afetou toda a Europa e o mundo colonial. Após a queda
de Napoleão, os defensores do absolutismo estavam determinados a erradicar os
princípios revolucionários de 17891789178917891789, uma ameaça para os partidários do Antigo
Regime.

O absolutismo voltou com força total, disposto a reconquistar o espaço
perdido e restaurar o Antigo Regime. A Santa Aliança,Santa Aliança,Santa Aliança,Santa Aliança,Santa Aliança, criada para reprimir
qualquer tentativa revolucionária, teve vida breve. A Inglaterra,Inglaterra,Inglaterra,Inglaterra,Inglaterra, que emergiu
das guerras como a potência dominante, nutria interesses diversos.

A Restauração na França: Luís XVIII

Após a derrota de Napoleão, as potências vencedoras impuseram a restau-restau-restau-restau-restau-
ração ração ração ração ração da dinastia Bourbon na França. Luís XVIII assumiu o trono, concedeu uma
carta constitucional carta constitucional carta constitucional carta constitucional carta constitucional e governou junto com o Parlamento. A França se tornou
uma monarquia constitucional, monarquia constitucional, monarquia constitucional, monarquia constitucional, monarquia constitucional, ou seja, , , , , uma monarquia temperadamonarquia temperadamonarquia temperadamonarquia temperadamonarquia temperada.

Mas apenas 100 mil franceses, os mais ricos, tinham direito ao voto.
A maioria dos 28 milhões de cidadãos não podia participar na escolha de seus
representantes no Parlamento.

A monarquia constitucional francesa preservou várias conquistas da
revolução, tais como:

l a liberdade de imprensa e de culto;
l a organização administrativa;
l a igualdade perante a lei;
l as liberdades individuais.

Apesar disso, o governo de Luís XVIII adotou muitas medidas im-medidas im-medidas im-medidas im-medidas im-
popularespopularespopularespopularespopulares, pressionado pelos nobres emigrados que retornaram e pelo clero.
Os nobres emigrados receberam muitas de suas terras de volta. Receberam
também cargos militares e substituíram os oficiais da revolução ou do Império.
A bandeira tricolor foi trocada pela bandeira branca dos Bourbon.

A vitória da reação
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Em novembro de 18141814181418141814, reis e enviados reais se reuniram no Congresso
de Viena para redesenhar o mapa da Europa pós-napoleônica. O Congresso
foi presidido pelo chanceler austríaco MetternichMetternichMetternichMetternichMetternich, defensor do absolutismo.
Dois princípios básicos orientaram as resoluções do Congresso:

l a restauração das dinastias destituídas pela revolução e consideradas
“legítimas”;

l a restauração do equilíbrio entre as grandes potências, evitando a hegemonia
de alguma delas.

A divisão territorial decidida em Viena não satisfez a nenhuma das potên-
cias participantes: os vencedores cuidaram de seus interesses políticos mais
imediatos e trocaram territórios entre si para alcançar o “equilíbrio” europeu.

l a Inglaterra obteve as melhores bases navais e ampliou seu império colonial;
l a Rússia anexou a Finlândia e a Polônia;
l a Áustria anexou a região dos Bálcãs;
l os principados alemães formaram a Confederação AlemãConfederação AlemãConfederação AlemãConfederação AlemãConfederação Alemã, com 38 Estados.

A Prússia e a Áustria participavam dessa confederação;
l a península Itálica continuou abrigando vários principados e repúblicas

aristocráticas. A Áustria ocupou o norte;
l a Bélgica uniu-se à Holanda e formou o Reino dos Países BaixosReino dos Países BaixosReino dos Países BaixosReino dos Países BaixosReino dos Países Baixos;
l a Suécia e a Noruega se uniram;
l a Turquia manteve o controle dos povos cristãos do sudeste da Europa.
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“legítimos soberanos”, ou seja, dos monarcas absolutistas. O problema das
nacionalidadesnacionalidadesnacionalidadesnacionalidadesnacionalidades e da unidadeunidadeunidadeunidadeunidade da Alemanha e da Itália se aprofundou durante
todo o século XIX, ocasionando conflitos violentos.

Os cem dias de NapoleãoOs cem dias de NapoleãoOs cem dias de NapoleãoOs cem dias de NapoleãoOs cem dias de Napoleão

Tendo em vista os rumos tomados pelo Congresso de Viena, Napoleão
decidiu abandonar seu exílio na ilha de Elba. Em 18151815181518151815, desembarcou no porto
francês de Cannes e se dirigiu a Paris.

O rei enviou uma guarnição de soldados para prendê-lo, mas estes aderiram
a Napoleão. Luís XVIII fugiu para a Bélgica.

A sétima coalizão: a batalha de Waterloo (1815)A sétima coalizão: a batalha de Waterloo (1815)A sétima coalizão: a batalha de Waterloo (1815)A sétima coalizão: a batalha de Waterloo (1815)A sétima coalizão: a batalha de Waterloo (1815)

Novamente no poder, Napoleão comunicou ao Congresso de Viena
que desejava governar em paz, respeitando as fronteiras traçadas. As potências
que haviam derrotado Napoleão anteriormente não aceitaram essa proposta e
formaram uma nova coalizão.

A sétima coalizão foi formada pela Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia.
Napoleão foi derrotado na batalha de Waterloobatalha de Waterloobatalha de Waterloobatalha de Waterloobatalha de Waterloo. Desta vez, foi mantido prisio-
neiro na ilha de Santa Helena, no oceano Atlântico, onde morreu em 18211821182118211821.

A Santa Aliança

Antes do final do Congresso de Viena, o czar Alexandre IAlexandre IAlexandre IAlexandre IAlexandre I da Rússia propôs
a formação da Santa AliançaSanta AliançaSanta AliançaSanta AliançaSanta Aliança, um pacto de ajuda mútua entre as monarquias
absolutistas. Todos os participantes do Congresso aderiram à idéia. A Santa
Aliança ficou encarregada de perseguir os seguidores das idéias revolucioná-idéias revolucioná-idéias revolucioná-idéias revolucioná-idéias revolucioná-
rias de 1789 rias de 1789 rias de 1789 rias de 1789 rias de 1789 e de sufocar as rebeliões contra o absolutismo em todo o mundo.

A Santa Aliança permitiu a intervenção de governos estrangeiros em assun-
tos internos de outros Estados. A primeira intervenção aconteceu em 18171817181718171817.
Tropas da Santa Aliança foram chamadas para sufocar um movimento de
estudantes alemães que exigiam liberdades políticas e direitos civis. O impera-
dor da Áustria interveio.

A Santa Aliança também participou na repressão ao movimento nacionalis-
ta dos carbonárioscarbonárioscarbonárioscarbonárioscarbonários na Itália. Na Espanha, ajudou Fernando VII a governar sem
a Constituição que havia sido promulgada em 18121812181218121812.

A Santa Aliança foi o antídoto idealizado pelos participantes do Congresso
de Viena contra os movimentos revolucionários da Europa. A Espanha procurou
o apoio da Aliança para sufocar os movimentos de independência da América,
mas fracassou: a Inglaterra não aceitou participar, pois a iniciativa era contrária
a seus interesses.

As sociedades secretasAs sociedades secretasAs sociedades secretasAs sociedades secretasAs sociedades secretas

Enquanto as potências vencedoras se reuniam em Viena, surgiram organiza-
ções populares que visavam preservar os princípios revolucionários. Os patriotaspatriotaspatriotaspatriotaspatriotas
liberaisliberaisliberaisliberaisliberais lutavam contra o absolutismo e não aceitaram passivamente o retorno do
Antigo Regime. Opunham-se à ocupação estrangeira de suas pátrias.
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Na Itália, surgiu a sociedade secreta dos carbonários.carbonários.carbonários.carbonários.carbonários.
Na Polônia, o movimento     Jovem PolôniaJovem PolôniaJovem PolôniaJovem PolôniaJovem Polônia lutava contra a ocupação da

Rússia e da Prússia.
Na Irlanda, o Sinn FeinSinn FeinSinn FeinSinn FeinSinn Fein lutava contra a dominação inglesa.

A segunda Restauração (1815-1830)

Após os cem dias de Napoleão, Luís XVIII reassumiu o trono francês. Dessa
vez, os aliados que derrotaram Napoleão fizeram exigências duras:

l a França voltou às fronteiras que tinha em 17891789178917891789;
l pagou uma indenização em ouro;
l os aliados ocuparam o território francês durante cinco anos.

Luís XVIII governou com moderação, mas seu irmão, o conde d’Artoisconde d’Artoisconde d’Artoisconde d’Artoisconde d’Artois,
desencadeou o terror brancoterror brancoterror brancoterror brancoterror branco contra os liberais e os republicanos.
Os ultraultraultraultraultra-----realistasrealistasrealistasrealistasrealistas, na maioria nobres emigrados, queriam a volta do Antigo
Regime e perseguiram os liberaisliberaisliberaisliberaisliberais, partidários dos princípios revolucionários
e bonapartistas.

O terror branco atingiu seu ponto mais alto durante o reinado de Carlos XCarlos XCarlos XCarlos XCarlos X,
o próprio conde d’Artois. Ele aprovou leis impopulares que devolveram privi-
légios à nobreza.

A Restauração na Espanha

Durante a ocupação francesa, os espanhóis organizaram movimentos
de resistência. Em 18121812181218121812, promulgaram uma Constituição. Quando Fernando VII
assumiu o trono, em 18141814181418141814, as cortes obrigaram-no a jurar a Constituição.

Fernando VII prendeu os deputados liberais, dissolveu as cortes e
aboliu a Constituição de 1812. Nessa ocasião, utilizou a InquisiçãoInquisiçãoInquisiçãoInquisiçãoInquisição para
perseguir seus adversários liberais. Durante seis anos, enfrentou levantes
populares.

Absolutismo contra liberalismoAbsolutismo contra liberalismoAbsolutismo contra liberalismoAbsolutismo contra liberalismoAbsolutismo contra liberalismo

A luta entre absolutistas e liberais continuou por vários anos. Em 18201820182018201820,
um regimento que se preparava para partir rumo à América, com a missão
de sufocar os movimentos de independência das colônias espanholas,
se rebelou contra o rei.

Graças a esse movimento, Fernando VII foi obrigado a aceitar a Constituição
de 1812. Mas, em 18221822182218221822, o rei solicitou auxílio à Santa Aliança: tropas francesas
esmagaram o movimento liberal espanhol, reforçando o absolutismo de Fernando
VII e de seu sucessor.
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Exercícios

A Restauração na Itália

Durante a ocupação napoleônica, a Itália foi dividida em dois reinos:
o de NápolesNápolesNápolesNápolesNápoles e o da ItáliaItáliaItáliaItáliaItália. Após o Congresso de Viena, houve uma nova divisão
da península:

l o reino de Piemonte foi governado pela Casa de Sabóia;
l o papa assumiu o governo dos Estados Pontifícios;
l o reino lombardo-vêneto foi ocupado pela Áustria;
l os grandes ducados de Toscana, Parma e Módena foram governados

por príncipes austríacos.
Surgiram movimentos contra a ocupação estrangeira e o absolutismo: os

carbonários carbonários carbonários carbonários carbonários e o movimento Jovem ItáliaJovem ItáliaJovem ItáliaJovem ItáliaJovem Itália, fundado por José Mazzini em 18311831183118311831,
lutavam pela independência e pela unidade italianas.

Os liberais e nacionalistas italianos foram reprimidos pela Santa Aliança
e por tropas austríacas que ocupavam o norte da península.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
O que era a Santa Aliança e quais eram suas funções?

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Enumere os princípios da Revolução de 1789 que foram preservados pela
monarquia constitucional.

Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3
Quais foram os movimentos que surgiram contra o absolutismo na Europa?
Quais eram seus objetivos?

Caricatura da divisão
da Europa pelo
Congresso de Viena.


