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AS REVOLUÇOES LIBERAIS DE 1830 E 1848

A) Antecedentes:
- A reação europeia do Congresso de Viena e Santa

Aliança não conseguiu deter o avanço dos
movimentos revolucionários no século XIX, a
exemplo das independências na América Latina e a
nova onda revolucionária que abalou a Europa em
1830 e 1848(PRIMAVERA DOS POVOS)

B) Motivações e principais revoluções

- 03 forças ou princípios ideológicos que moveram as 
revoluções:
 Liberalismo
 Nacionalismo
 Socialismo



 Fatores favoráveis:
péssimas colheitas elevando os preços dos gêneros
alimentícios
superprodução industrial, dispensa de operários
e baixos salários
disputas por mercados via imperialismo

O CASO FRANCÊS

- Queda de Napoleão(1815) e a ascensão de Luís
XVIII Bourbom, combinando absolutismo com
Liberalismo .

-1824: morte de Luís XVIII, assumindo o ultrarrealista
Carlos X que restaurou parte dos privilégios do clero e
da nobreza.



*reação: jornadas gloriosas(barricadas 

populares) resultando na fuga de Carlos X.

-O trono foi assumido por Luís Filipe de 
Orleans(Rei Burguês). Medidas:

abolição da censura
- fortaleceu o Congresso
- manteve voto censitário
- proibição dos banquetes

reação:reunião da oposição
socialista+bonapartistas+repu-
blicanos = REVOLUÇÃO DE 1848

Luís Filipe Abdicou ao trono em 
1848 (“Primavera dos 
Povos”)



Publicado em 1862, Os Miseráveis permanece, ao longo de mais de um século e
meio, um dos romances mais importantes e populares de toda a literatura. A
obra teve cerca de 65 versões cinematográficas, a primeira delas em 1909.
Victor Hugo terminou de escrever Os Miseráveis quando contava sessenta anos.
Através da personagem de Jean Valjean, o autor empreendeu uma vasta
acusação sobre as desigualdades sociais da sua época.
Os Miseráveis não é apenas a narrativa de desgraça e reabilitação de um forçado
às galés, vítima da sociedade, mas antes de tudo uma história do povo de Paris.
A vida de Jean Valjean e a ligação que tem com Cosette é o fio condutor da
narrativa. Através das suas vidas e encontros, desenha-se um fresco social
variado, uma imagem de uma humanidade miserável, mas capaz de todas as
grandezas. Homem do povo, esmagado por sucessivas humilhações, Jean
Valjean assume as expiações dos pecados do mundo e, num esforço para se
resgatar, assume o destino trágico da humanidade em busca de um mundo
melhor.

Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se

mais complexa. O tema de Liberdade Guiando o

Povo é o levante de julho de 1830, na França, que

causou a substituição do rei Bourbon Carlos X por

Luís Felipe, duque de Orléans.

Eugène Delacroix retrata um movimento crucial da

revolta: o rompimento das barricadas pelos

rebeldes.

O povo lutava por ideais nacionalistas e

republicanos.

A dramaticidade da obra é ampliada pela estrutura

piramidal da pintura e pelo vermelho, branco e azul

do tricolor da Liberdade no “pico” da pirâmide.

Delacroix uma vez afirmou: “e se não lutei pelo meu

país, pelos menos terei pintado por ele.”

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/eugene-delacroix/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/eugene-delacroix/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/eugene-delacroix/




OBSERVAÇÃO 1: intensa crise política e econômica. Em
1848 foi eleito o Presidente da República Luís Napoleão
que, mais tarde, deu um golpe e implantou o II Império,
intitulando-se Napoleão III.

OBSERVAÇÃO 2: uma série de revoluções explodiu
em outros países(Áustria, Itália, Prússia e Rússia
etc.) florescendo diversas questões(socialismo, na-
cionalismo e liberalismo) PRIMAVERA DOS PO-
VOS.


