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1-Unificação da Itália (1859 

– 1870)

A proposta de Unificação partiu da alta burguesia,
garantindo crescimento econômico e fortalecendo
sua posição no mercado externo;

Presença marcante do nacionalismo,favorecendo
o Risorgimento movimento que pretendia a
Unificação e reunia vários políticos e intelectuais;



Processo

 Reino de Lombardia-Veneza e
outros ducados : controle da
Áustria;

 Reino das Duas Sicílias (ou de
Nápoles)controle da França;

 Roma e Estados Pontifícios:
Igreja Católica;

 O Reino Sardo-Piemontês:único
livre e independente que liderou o
processo de unificação sob o
comando do Rei Vítor Emanuel II
em 1852, nomeando Cavour
como primeiro-ministro.



ETAPAS
1850: Cavour inicia o processo, buscando
apoio da França de Napoleão III para enfrentar
a Áustria. A guerra, concluída em 1859 permitiu
a anexação de vários territórios porém Veneza
permaneceu em mãos austríacas.
Para conquistar os territórios ao Sul da
Península, Cavour se uniu a Giuseppe Garibaldi
e os camisas vermelhas vencendo as tropas do
Reino das duas Sicílias;
 Ao final de 1860, a unificação estava

praticamente concluída. Vitor Emanuel II

foi proclamado rei da Itália. Somente

Veneza e Roma resistiram por algum

tempo, sendo a primeira anexada em

1866 e a segunda, em 1870.

 1870 Vítor Emanuel I conseguiu ocupar os
Estados papais, completando a unificação ,
contrariando o Papa Pio IX e gerando a
Questão Romana.



2- Unificação da 

Alemanha

Predomínio da Confederação
Germânica, cujos principais
Estados pertenciam a Áustria
Prússia, Dinamarca e França.
Prússia: projeto de unificação
alemã com apoio da burguesia
industrial e a aristocracia.
Criação da Zollverein (liga
aduaneira criada pela Prússia
em 1834) expandindo a
economia.



Processo
 Imperador da Prússia Guilherme I nomeou Bismark
como ministro (favorável a uma monarquia centralizada).
Etapas do processo unificador:

 Guerra dos Ducados (1864) contra a Dinamarca. Vitoria
prussiana e anexação dos territórios ao norte.

 Guerra das sete semanas contra a Áustria (1867)
vitória prussiana e criação da Confederação Germânica
do Norte.

 Estados do Sul: fiéis à França . Bismark manipulou as
condições para uma guerra (alterou o conteúdo de um
telegrama) ofendendo Napoleão III e os franceses.

 1870, França declarou guerra à Prússia: Guerra Franco-
Prussiana. Com a vitória da Prússia, concretizou-se a
unificação alemã.

 A humilhação francesa foi completa , gerando o
REVANCHISMO FRANCÊS

.



Comuna de Paris(1871)

• Mobilização popular que toma o poder em Paris,
durante 72 dias, após a derrota e humilhação francesa .
Os membros da Comuna foram eleitos por sufrágio
universal e eram trabalhadores ligados a ideais
socialistas, protestando contra o governo
colaboracionista de Louis Thiers

•Com apoio alemão os republicanos recuperaram Paris
e acabaram com a Comuna,1ª experiência de
autogoverno popular na história com projetos
socialistas.


