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1 Complete o quadro conceitual. Fonte 1.

3 Responda.
a) Para o autor, quais eram os principais pro-

blemas sociais de meados do século XIX?
Por quê?

b)Explique o que o autor quis dizer com
“médicos comunistas”.

c) O autor é favorável ou contrário às pro-
postas dos “médicos comunistas”?

Fonte 2

4 Assinale a(s) alternativa(s) que corres-
ponde(m) às idéias presentes no texto.
a) O autor descreve a aceitação das reivin-

dicações operárias pela sociedade capi-
talista.

b)A reação conservadora e contra-revoluci-
onária às reivindicações operárias foi vio-
lenta.

c) Em 1848, 1849 e 1851, os acontecimen-
tos demonstraram o triunfo das idéias so-
cialistas na Europa.

d)A restauração monárquica ocorrida em
Paris, em 1851, representou a vitória dos
setores conservadores da sociedade
francesa.

5 Relacione as fontes 1 e 2.
a) O texto da fonte 2 pode confirmar os te-

mores do autor da fonte 1? Explique.
b)Selecione da fonte 2 um trecho que con-

firma a posição defendida pelo autor da
fonte 1.

c) Podemos dizer que a fonte 2 apresenta a
reação aos temores manifestados na fon-
te 1? Que reação foi essa?

d)Relacione os testemunhos de cada um
dos autores às forças políticas por eles
defendidas e justifique sua resposta.

e) Selecione e copie, das duas fontes, tre-
chos que tenham uma forte carga subje-
tiva ou valorativa. A leitura conjunta des-
ses textos é útil para entendermos o que
aconteceu na Europa daquele período?

As jornadas revolucionárias do século XIX

Principais influências: 

Uma conseqüência da expansão napoleônica: 

Uma reivindicação de caráter político: 

Uma reivindicação popular: 

Textos para as questões 2 a 5.

Fonte 1

Destruir o organismo e encontrar a cura?

“A pobreza e o proletariado são as úlceras que
supuram no organismo dos Estados modernos. Elas
podem ser curadas? Os médicos comunistas pro-
põem a completa destruição e aniquilação do orga-
nismo existente... Uma coisa é certa, se estes ho-
mens receberem o poder para agir, haverá não uma
revolução política, mas social, uma guerra contra
toda propriedade, uma completa anarquia. Por sua
vez, isto daria lugar a novos Estados nacionais, e
em que bases morais e sociais? [...]”

HAXTHAUSEN. Studien ueber... Russland [1847].

Fonte 2

Os operários entram em cena

“Em seguida, vieram as revoluções continentais de fe-
vereiro e março de 1848, nas quais os operários […]
levantaram pela primeira vez, em Paris, reivindicações
que eram resolutamente inadmissíveis do ponto de vista
da sociedade capitalista. E logo sobreveio a reação
geral. Primeiro foi a derrota dos cartistas [movimento
operário inglês] de 10 de abril de 1848; depois, o es-
magamento da insurreição operária de Paris, em ju-
nho do mesmo ano; mais tarde, os descalabros de 1849
na Itália, Hungria e sul da Alemanha; por último, o
triunfo de Luís Bonaparte sobre Paris, em 2 de dezem-
bro de 1851. Desse modo, conseguira-se afugentar,
pelo menos durante algum tempo, o espantalho das
reivindicações operárias — mas a que preço!”

ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico
ao socialismo científico [1892].

2 Preencha o quadro.

Autor Data

Fonte 1

Fonte 2

Glossário

Supurar: Formar ou converter-se em pus.

HISTÓRIA - Revolução agitam a Europa
7ª série
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6 Complete o texto.
Guerras e unificações

Em alguns casos, a unificação  não foi re-
sultado de revoltas , mas sim de  que
contaram com a intervenção de grandes potên-
cias européias. No processo de unificação da

, por exemplo, o primeiro-ministro Cavour,
do reino do , contou com a ajuda 
para recuperar territórios italianos dominados por

. No processo de unificação da ,
Bismark, primeiro-ministro do reino da , es-
tabeleceu uma aliança com a  a fim de ane-
xar territórios em poder da  . Em seguida,
Bismark rompeu essa aliança e os exércitos 
enfrentaram os exércitos , em 1866. A uni-
ficação  foi concluída em 1871, com a vi-
tória prussiana contra a  de Napoleão III.

7 Leia atentamente o quadro e responda.

a) Essa configuração econômica e social do
território norte-americano deu origem a al-
gum conflito de grandes dimensões? Em
caso afirmativo, que conflito foi esse?

b) Que regiões estiveram diretamente envol-
vidas nesse conflito? Qual o seu motivo?

c) Quem foram os vencedores? Qual o princi-
pal líder? Quando o conflito ocorreu?

d) Cite dois fatores que favoreceram o lado
vencedor.

9 Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre
o desenvolvimento das artes no século XIX.
a) Nas primeiras décadas do século XIX, o

Romantismo surgiu como uma nova for-
ma de comportamento, de pensamento
político e social e de criação artística e li-
terária.

b)A rebeldia dos românticos se manifesta-
va contra a destruição da natureza e das
formas de vida tradicionais, provocada
pelo progresso técnico e industrial.

c) Os românticos acreditavam que não ha-
via nenhuma relação entre a arte e a rea-
lidade; por isso, criaram obras que tinham
como tema central o amor.

d)Os artistas realistas valorizavam a obser-
vação como a qualidade mais importante
de um artista.

e) Numa clara expressão da racionalidade ci-
entífica, os realistas buscavam a objetivi-
dade para conseguir expressar uma visão
fria e distanciada das coisas.

f) O Impressionismo foi um movimento ar-
tístico de pintores que se opunham às no-
vas técnicas da fotografia, inventada no
século XIX por Nièpce e Daguerre.

Busca do infinito e da
perfeição, valorização do
amor, da felicidade, da
tristeza.

Crítica à industrialização,
valorização das relações
entre o artista e a
natureza. Narrativas
situadas na Idade Média,
interesse por épocas
antes desprezadas.
Substituição das normas
clássicas por uma maior
liberdade.

Expressão de sentimentos
extremos, apaixonados ou
melancólicos. Atribuição
de emoções humanas à
paisagem, atmosferas e
ambientes de mistério e
poesia. Movimento, ação,
e, até mesmo, violência
dominavam as cenas.
A cor, antes sujeita ao
desenho, ganhou
autonomia.

Gêneros Artistas Características

Música

Literatura

Pintura

Beethoven,
Schumann,
Chopin,
Brahms

Goethe,
Byron,
Coleridge,
Wordsworth,
Walter
Scott, Victor
Hugo

Delacroix,
Géricault, C.
D. Friedrich,
Turner

a) O quadro apresenta gêneros, artistas e ca-
racterísticas de um importante movimento ar-
tístico do século XIX. Que movimento é esse?

b) Justifique a sua resposta.
c) Dê um título ao quadro.

8 Complete o esquema e responda.

As regiões dos
Estados Unidos no

século XIX

Pequenos agricultores
independentes

Economia
agroexportadora e
trabalho escravo

Nordeste
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Respostas

3. a) O autor sustenta que a pobreza e o proletariado eram grandes
problemas, por ameaçarem as estruturas sociais vigentes.

b) O autor identifica, de forma irônica, que os comunistas propu-
seram algumas transformações sociais, que solucionariam os
problemas da pobreza e do proletariado e nesse sentido
poderiam ser considerados “médicos da sociedade”.

c) O autor do texto é contrário às propostas dos “médicos
comunistas”, pois elas se colocam contra a propriedade
privada. Segundo o autor, isso daria origem a grandes “anar-
quias”. O sentido de “anarquia” aqui é o popular, de “con-
fusão” — não se trata de uma associação às propostas anar-
quistas. É importante que o aluno identifique o recurso à
ironia usado pelo autor a fim de posicionar-se contra as idéias
defendidas pelos comunistas da época: “médicos” que pro-
põem a “completa destruição do organismo vigente”.

4. b, d.

5. a) Sim. O texto da fonte 1, escrito em 1847, revela o temor
dos setores conservadores da sociedade européia diante
do avanço das reivindicações operárias. O texto da fonte 2,
de 1892, faz um balanço da repressão movida pelos seto-
res conservadores contra as reivindicações operárias e po-
pulares.

b) “Os operários [...] levantaram pela primeira vez, em Paris,
reivindicações que eram resolutamente inadmissíveis do
ponto de vista da sociedade capitalista.”

c) Sim, o temor apresentado na fonte 1, “se esses homens
[os defensores das reivindicações operárias, apresentados
no texto como “médicos comunistas”] receberem o poder
para agir, [...] haverá [...] uma completa anarquia”.  A rea-
ção, fazendo uso de métodos violentos, “afastou o fantas-
ma das reivindicações operárias”.

d) Haxthausen: reação conservadora e contra-revolucionária
às jornadas de 1848. Engels: reivindicações operárias e po-
pulares em 1848, 1849 e 1851.

e) Haxthausen: “úlceras que supuram no organismo dos Esta-
dos”, “destruição e aniquilação do organismo existente”.
Engels: “esmagamento da insurreição operária”, “descalabros
de 1849”, “espantalho das reivindicações operárias”. Os dois
textos demonstram visões opostas, tanto no espectro social
quanto no ideológico, em relação aos acontecimentos de
meados do século XIX. Nesse sentido, são extremamente úteis
para o entendimento daquele momento histórico.

2. Autor Data

Fonte 1 Haxthausen. 1847.

Fonte 2 Engels. 1892.

As jornadas revolucionárias do século XIX

Principais influências: Revolução Francesa e conquistas napoleônicas.

Uma conseqüência da expansão napoleônica: estímulo ao sentimento
nacionalista entre os povos conquistados.

Uma reivindicação de caráter político: reforma eleitoral, ampliação
do número de eleitores.

Uma reivindicação popular: fim do trabalho servil no campo.

Revoluções agitam a Europa

1.

6. Guerras e unificações

Em alguns casos, a unificação nacional não foi resultado de
revoltas populares, mas sim de guerras que contaram com a
intervenção de grandes potências européias. No processo de
unificação da Itália, por exemplo, o primeiro-ministro Cavour,
do reino do Piemonte, contou com a ajuda francesa para recu-
perar territórios italianos dominados por austríacos. No pro-
cesso de unificação da Alemanha, Bismark, primeiro-ministro
do reino da Prússia, estabeleceu uma aliança com a Áustria a
fim de anexar territórios em poder da Dinamarca. Em segui-
da, Bismark rompeu essa aliança e os exércitos prussianos
enfrentaram os exércitos austríacos, em 1866. A unificação
alemã foi concluída em 1871, com a vitória prussiana contra a
França de Napoleão III.

As regiões dos
Estados Unidos no

século XIX

Pequenos agricultores
independentes

Economia
agroexportadora e
trabalho escravo

NordesteOeste
Grande desenvolvimento

industrial e urbano

Sul

7. a) O quadro refere-se ao Romantismo.

b) Além de apontar artistas românticos tratados na Unida-
de, como Delacroix, espera-se que os alunos reconheçam
características próprias da sensibilidade romântica: crítica
à industrialização, valorização das relações entre o artista
e a natureza; atribuição de emoções humanas à paisagem,
atmosferas e ambientes de mistério e poesia, entre ou-
tras.

c) Resposta pessoal. Sugestão: A sensibilidade romântica.

8.

a) Sim. A Guerra de Secessão, também conhecida como Guer-
ra Civil Americana.

b) O nordeste (conhecido no conflito simplesmente como o
norte) e o sul. O motivo principal foi a introdução do traba-
lho escravo nas zonas de expansão territorial a oeste, de-
fendida pelos estados do sul e proibida pelos estados do
norte.

c) A Guerra de Secessão foi vencida pelos estados do norte,
sob a liderança do presidente Abraham Lincoln, eleito em
1860. O conflito ocorreu entre os anos de 1861 e 1865.

d) Os alunos podem mencionar o desenvolvimento industrial
do norte, capaz de manter-se melhor armado e abastecido
que o sul. Também podem citar a liderança do presidente
Lincoln, que decretou, em 1863, o fim da escravidão em
todos os estados norte-americanos.

9. a, b, d, e.


