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Por que novas revoluções ?
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Contexto – primeira metade do século XIX

- Após Congresso de Viena de 1815
- manutenção de monarquias autoritárias
- volta da família Bourbon ao trono da França
- questões nacionalistas “reorganização” do mapa europeu

- Difusão de ideário liberal  origem - pensamento de Locke (1632-
1704)

-defesa intransigente da liberdade individual, nos campos econômico,

politico, religioso e intelectual, contra ingerências excessivas e atitudes

coercitivas do poder estatal.
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- Difusão das ideias de nação e de nacionalismo
• Nação: conceito político ligado à existência de uma unidade
linguístico-cultural; incorporou-se, no século XIX, à noção de
unidade territorial e política.

• Nacionalismo: ideologia que defende a existência de laços culturais,
históricos e linguísticos que unem os habitantes de um território e que
justificam a preferência por tudo que pertence à nação.

Ondas revolucionárias são uma reação às medidas 

do Congresso de Viena e 
continuação dos ideais da Revolução Francesa.

BERÇO DOS MOVIMENTOS = FRANÇA
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As revoluções de 1820 e 1830

Congresso                Questionamento              Ondas de 
de Viena                    de defensores                   movimentos               
movimentos
- volta da                    do liberalismo                    na Europa e               
populares
aristocracia               e do nacionalismo             na América                 

na Europa
ao poder                                                                 
Portugal                      Esmagados

1815                                                                     
Espanha, Peru          nas áreas
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Revoluções de 1820

 Foi a primeira onda revolucionária que abalou a Europa depois
das Guerras Napoleônicas.

 Os países mais afetados foram os do sul da Europa, como
Portugal, Espanha, Reino de Nápoles e a Grécia.

 Na França, acirraram-se os debates entre monarquistas e liberais

(republicanos e monarquistas).
 Os revolucionários aceitavam o regime monárquico mas, submetido a uma

Constituição.
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Revolução de 1820 em Portugal

- Fuga da Família real para o Brasil após a invasão

francesa.
- Revolução de caráter liberal, pregando a implantação de
uma Constituição.
- O parlamento português (Cortes) exigiu o retorno imediato
de D João VI.

- Vitoriosas, as cortes portuguesas tentaram recriar as
amarras do exclusivo colonial no Brasil.

Foi a gota d’água para os desejos da liberdade
brasileira
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