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O Congresso de Viena ocorreu entre 11 de novembro de 1814 e 9 de junho de 1815 e
reorganizou a Europa após as guerras napoleônicas.

Além disso, foram tomadas decisões que atingiram o Brasil, como a entrega da Guiana para
a França e a condenação do tráfico de pessoas escravizadas.

O Congresso de Viena serviu para manter a Europa a salvo de grandes enfrentamentos até a
Primeira Guerra Mundial, em 1914.

O Congresso de Viena tinha como finalidade principal restaurar o Antigo Regime. Também
visava legitimar antigas dinastias e recuperar o equilíbrio europeu após a Revolução
Francesa.
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Diplomatas redesenham o mapa da Europa reunidos em Viena

Antecedentes do Congresso de Viena
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Os governos da Áustria, Prússia, Rússia e Grã-Bretanha assinaram o Tratado de
Chaumont em março de 1814, logo após a derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia.
Em abril do mesmo ano, Bonaparte abdica do trono francês e parte para o exílio na ilha de
Elba, na costa italiana.

Posteriormente, a convite das potências vitoriosas, outros países aderiram ao tratado, como
França, Suécia, Portugal e Espanha.

O Tratado de Chaumont estabelecia que todos os governos deveriam enviar representantes
para um encontro internacional que seria realizado em Viena.

No entanto, neste meio tempo, Bonaparte escapa da ilha de Elba e tenta derrotar seus
inimigos ao travar a Batalha de Waterloo. A estratégia falha e o antigo imperador abdica e é
preso pelos britânicos.
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Santa Aliança
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Santa Aliança

Antes da realização do Congresso de Viena, o Imperador russo Alexandre I propôs a
criação da Santa Aliança. Esta seria formada pela Prússia, Áustria e Rússia. Posteriormente,
a Grã-Bretanha seria incorporada.

Por isso, ficou decidido que estas quatro nações seriam as responsáveis pelas decisões
sobre o futuro dos territórios que haviam sido conquistados por Napoleão Bonaparte

Diante a reação dos demais países, a abertura do Congresso de Viena, prevista para 24 de
setembro, só ocorreu em 11 de novembro.
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A Santa Aliança foi um acordo militar realizado em 1815 entre as grandes potências
monárquicas europeias Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Rússia, após o Congresso de Viena.

O tratado da Santa Aliança foi assinado no dia 26 de setembro de 1815, em Paris. A proposta
da formação partiu do czar da Rússia Alexandre I. No cerne do acordo estavam a
manutenção e propagação dos "ideais da Justiça e da fé cristã“

Os princípios religiosos que embasaram o tratado escondiam a intensão dos monarcas de
manter o absolutismo como filosofia de Estado. O absolutismo era o sistema de poder
dominante na Europa.
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Objetivos

Os objetivos eram, também, reprimir os movimentos liberais que arriscassem o equilíbrio
europeu, a política de restauração e a legitimidade europeia. O pacto foi assinado pela
Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Rússia. A França aderiu aos princípios do acordo militar em
1818.

Entre as principais ações da Santa Aliança estiveram:

 1819 – sufocamento da ação de rebeldes que tentaram a Alemanha

1821 e 1822 – envio de tropas para Nápoles e Espanha com objetivo de combater os liberais
que lutavam contra o absolutismo monárquico

 Planejamento de ações militares para a retomada das colônias americanas
 Restaurar o antigo processo de colonialismo
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Fim da Santa Aliança

Os lucros obtidos pela Grã-Bretanha com o comércio com as Américas foi o principal
entrave à Santa Aliança.

As ações intervencionistas nas Américas iriam ferir os acordos já firmados com a Inglaterra,
que se retirou da aliança. O fortalecimento dos Estados Unidos também desmotivou a
continuidade da ação intervencionista militar na América. Em 1823 foi proclamada a Doutrina
Monroe, cujo lema era "América para os americanos".

O cerne da doutrina, encabeçada pelos Estados Unidos, era impedir intervenção de nações
europeias nos países americanos sob a condição de embate militar.

Os intentos da Santa Aliança também foram sufocados dentro da própria Europa, com a
substituição do absolutismo pelo parlamentarismo em diversos países.
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Objetivos do Congresso de Viena

As prioridades do Congresso de Viena foram acabar com os vestígios da Revolução
Francesa e da Era Napoleônica.

A intenção era redesenhar as fronteiras da França, Península Itálica e dos estados alemães,
e restaurar a família Bourbon na França, Espanha e no Reino de Nápoles.

Da mesma maneira foram debatidos temas como a abolição do tráfico de escravos e do uso
da mão de obra escrava nas colônias americanas.



Principais decisões do Congresso de Viena

O novo mapa da Europa após o Congresso de Viena

Entre as principais decisões
do Congresso de Viena estão:

� A reorganização territorial
europeia

� O isolamento da França
como forma de evitar novas
guerras.
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Grã-Bretanha

A Grã-Bretanha recebeu como compensação os territórios ocupados pela França, como
Ilhas Maurício, Tobago e Santa Lúcia. Por parte da Holanda lhe foi cedido o Ceilão; e da
Espanha, a ilha de Trinidade.

Também incorporou algumas ilhas como Malta e as Jônicas ao seu reino.

A Grã-Bretanha foi a grande vitoriosa com a derrota de Napoleão Bonaparte. Uma vez
concluída a paz, os britânicos impulsionaram o seu desenvolvimento industrial e partiram
para conquistar novos territórios.
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França

Através do Tratado de Paris, a dinastia Bourbon volta a reinar na França, na pessoa de
Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Parte do território francês ficou ocupado pela Santa Aliança por
três anos e a França teve que pagar indenização aos vencedores.

Quanto ao território, o país voltou às fronteiras de 1791. Ainda assim, recebeu de volta a
Guiana, de Portugal; Guadalupe, da Suécia; Martinica e a Ilha de Bourbon (atual Reunião), da
Grã-Bretanha.
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Áustria

A Áustria, junto à Grã-Bretanha, será a grande potência europeia após o conflito.
Ocupa os territórios do norte na Península Itálica, como Veneza, Lombardia e Milão, além de
três províncias da Ilíria, Dalmácia e o porto de Cattaro.

Também foram anexados à Áustria a Galiza, da Polônia; mas o Tirol e Salzburgo foram
repassados aos territórios alemães.
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Estados Alemães

Bonaparte havia extinguido um dos mais antigos império do mundo: o Sacro Império
Romano-Germânico.

Durante o Congresso de Viena, para contentar as demandas territoriais do Império Russo e da
Áustria, foi criada a Confederação Alemã.

Assim, a quantidade de estados alemães passou de 300 para 39.
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Prússia

Por sua vez, a Prússia incorporou uma série de estados alemães e tornou-se o mais forte
país de cultura germânica.

Recebeu metade da Saxônia, o Grão-ducado de Berg, parte do Ducado da Vestfália, e
algumas cidades como Colônia, Trèves e Aachen.

De igual maneira congregou parte da Pomerânia sueca e anexou territórios poloneses.
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Rússia

   A Rússia ocupou a maior parte da Polônia como o Grão-Ducado da Varsóvia. Por sua vez,
a Cracóvia tornou-se um território livre, sob a proteção de Rússia, Áustria e Prússia.

A Finlândia e a Bessarábia (atual Moldávia) foram mantidas dentro do território russo.

Polônia

A Polônia perde sua independência e é dividida entre a Rússia e a Prússia.
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Península Itálica

Várias regiões da Península Itálica haviam sido repartidas entre os irmãos de Napoleão
Bonaparte. Por isso, foi decidido restaurar as antigas dinastias nos seus tronos e criar novos
estados. Assim, o rei Fernando IV, que reinava sobre Nápoles e Sicília, voltou a ser
reconhecido como soberano com a união dos seus dois reinos, agora chamados Reino das
Duas Sicílias. A Áustria, querendo garantir sua saída para o mar, ocupou vários territórios na
costa e no norte italiano.

O Reino da Sardenha incorporou a República de Gênova a fim de formar um Estado forte que
pudesse isolar a França.

Mais curioso foi o caso da ex-esposa de Napoleão, a Imperatriz Maria Luísa. Ela se tornou
duquesa de Parma, Piacenza e Guastella e em troca, o filho de ambos, Napoleão II, foi
levado para ser educado na corte vienesa.
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Portugal

Para participar do Congresso de Viena, a corte portuguesa declara a elevação do Brasil a
Reino Unido de Portugal e Algarves. Neste momento, o Brasil deixa de ser formalmente uma
colônia.  Portugal teve que desocupar a Guiana e este território voltou à França.

Espanha

Na Espanha é restabelecido o reinado de Fernando VII, que havia abdicado a favor de
Napoleão Bonaparte. O país perdeu a ilha de Trinidade, no Caribe, para a Grã-Bretanha.
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Tráfico de Escravos

Em fevereiro de 1815, o Congresso de Viena condenou o tráfico de escravos por
incompatibilidade com a civilização cristã e europeia.

Esta decisão vai impactar diretamente no Reino do Brasil, Portugal e Algarves, pois a mão de
obra do Brasil era principalmente escrava.

A partir daí serão publicadas as primeiras leis restringindo o tráfico de escravos no Atlântico.
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Consequências do Congresso de Viena

As nações participantes criaram uma nova organização política europeia, substituindo
o Tratado de Utrecht, em 1713.

Para solucionar as ocupações ocorridas durante o Império Napoleônico, entre 1815 e 1822,
surgiu uma ordem baseada na cooperação de estados, modelo que aparecia pela primeira
vez na história.

O novo sistema buscava equilibrar o poderio das nações europeias, realizando uma política
de aliados e compensações territoriais.

O Congresso de Viena, neste sentido, foi eficiente, pois a Europa só entraria numa guerra
total um século mais tarde com a Primeira Guerra Mundial em 1914.
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(QUESTÃO 01) O Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de Napoleão
Bonaparte, baseou-se em três princípios políticos fundamentais.

Assinale a opção que apresenta corretamente esses princípios:

a) Liberalismo, democracia e industrialismo.

b) Socialismo, totalitarismo e controle estatal.

c) Restauração, legitimidade e equilíbrio europeu.

d) Conservadorismo, tradicionalismo e positivismo.

e) Constitucionalismo, federalismo e republicanismo.
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(QUESTÃO 02) Durante o Congresso de Viena, estabeleceram-se as bases políticas e
jurídicas para uma nova ordenação da Europa, destinada a durar cerca de um século
redondo. O resultado dos pactos inaugurou uma época na qual os conflitos externos foram
poucos; por outro lado, aumentaram as guerras civis e a “revolução” se fez incessante.

Entre os objetivos e as decisões do Congresso de Viena, podemos assinalar:

a) A discussão das indenizações de guerra e a aprovação do Decreto de Berlim.

b) O restabelecimento do antigo equilíbrio europeu e o Princípio da Legitimidade.

c) O reconhecimento da independência das colônias e a extinção da Santa Aliança.

d) O impedimento ao trono das antigas dinastias e o apoio às novas Repúblicas Americanas.

e) O apoio incondicional da Inglaterra aos objetivos da Santa Aliança.
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(QUESTÃO 03) Em perfeita sintonia com o espírito restaurador do Congresso de Viena,
a criação da Santa Aliança tinha por objetivo:

a) Reprimir os movimentos revolucionários e liberais que eclodissem em qualquer parte do
continente europeu.

b) Difundir os princípios democráticos e parlamentaristas, promovendo a modernização das
monarquias europeias.

c) Garantir a liberdade comercial, tida como elemento indispensável à industrialização e à
acumulação de capitais.

d) Combater os focos da resistência aristocrática, geradores de tensão social e alimentadores da
oposição burguesa.

e) Inibir a formação de alianças entre as principais potências, o que ameaçava o
equilíbrio de forças na Europa
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(QUESTÃO 04) s soberanos do Antigo Regime venceram Napoleão, que eles viam como
o herdeiro da Revolução. A escolha de Viena para a realização do Congresso, para a sede
de todos os Estados Europeus, foi simbólica, pois Viena era uma das únicas cidades que não
havia sido sacudida pela Revolução e a dinastia dos Habsburgos era símbolo da ordem
tradicional, da Contra Reforma e do Antigo Regime.

Dentre as decisões acordadas no Congresso de Viena em 1814-1815, podemos assinalar a:

a) Criação de um organismo multinacional, denominado Santa Aliança.
b) Convocação da reunião dos Estados Gerais.
c) Criação do Comitê de Segurança Geral.
d) Formação da II Coligação antifrancesa.
e) Restauração dos princípios revolucionários.
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(QUESTÃO 05) Congresso de Viena: (FGV/2008) Os soberanos do Antigo Regime venceram Napoleão,
em que eles viam o herdeiro da Revolução, e a escolha de Viena para a realização do Congresso, para a
sede dos representantes de todos os Estados europeus, é simbólica, pois Viena era uma das únicas cidades
que não haviam sido sacudidas pela Revolução e a dinastia dos Habsburgos era o símbolo da ordem
tradicional, da Contrarreforma, do Antigo Regime. Acerca do Congresso de Viena (1815), é correto afirmar
que:

a) Tornou-se a mais importante referência da vitória do liberalismo na Europa, na medida em que defendia a
legitimidade de todas as dinastias que aceitavam a limitação dos seus poderes por meio de cartas
constitucionais.

b) Países como a Inglaterra, Portugal e a Espanha, os mais prejudicados com o expansionismo napoleônico,
defendiam que a França deveria tornar-se republicana, com o intuito de evitar novos surtos revolucionários.

c) Foi orientado, entre outros, pelo princípio da legitimidade que determinava a volta ao poder das antigas
dinastias reinantes no período pré-revolucionário, além do recebimento de volta dos territórios que possuíam
em 1789.

d) Presidido pelo chanceler austríaco Metternich, mas controlado pelo chanceler francês Talleyrand, decidiu-
se por uma solução conciliatória após o caos napoleônico: haveria a restauração das dinastias,
mas não a volta das antigas fronteiras.
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(QUESTÃO 06) Congresso de Viena: (UFU-MG/2007) A chamada “Era Napoleônica” (1799-1814)
foi uma época marcada por grandes conflitos bélicos na Europa. Sobre esse momento e suas
repercussões na história do continente americano, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A necessidade financeira decorrente dos custos militares levou Napoleão Bonaparte a vender territórios
coloniais franceses na América do Norte. Nesse contexto, o vasto território da Louisiana foi incorporado aos EUA.

b) O envolvimento da França em conflitos bélicos contra quase toda Europa favoreceu a perda de colônias
francesas na América. A independência do Haiti e a ocupação da Guiana Francesa pelos portugueses são
exemplos disso.

c) Durante o apogeu do Império Napoleônico, a Espanha tornou-se politicamente dependente da França. Essa
situação favoreceu anseios autonomistas na América espanhola e levou a Inglaterra a apoiar movimentos de
independência.

d) Com o “bloqueio continental”, a Inglaterra teve seus interesses comerciais na América seriamente
prejudicados. Nesse contexto, os britânicos invadiram a Argentina em 1806 e a controlaram até 1815, quando o
Congresso de Viena decretou sua independência.
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(QUESTÃO 07) O gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o
império napoleônico e a monarquia absolutista, por:

a) Reduzir a autoridade do clero.

b) Instaurar a censura da imprensa.

c) Controlar a organização judiciária.

d) Suspender as pensões da nobreza.

e) Desrespeitar a propriedade privada.
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       (QUESTÃO 09) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão -1789     
  Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o
desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos
governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do
homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social,
lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que as reivindicações dos
cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da
Constituição e à felicidade geral.
Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda
mudança social ao estabelecer a:

a) Manutenção das terras comunais.
b) Supressão do poder constituinte.
c) Falência da sociedade burguesa.
d) Paridade do tratamento jurídico.
e) Abolição dos partidos políticos.
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(QUESTÃO 10) Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei tende
a ser aceita pelo senso comum. Urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter
essa noção letal para o Estado Democrático de Direito, pois, como dizia o grande Rui
Barbosa, “A lei que não protege o meu inimigo, não me serve”.

No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direito que remete a um dos
mais valiosos princípios da Revolução Francesa: a lei deve ser igual para todos.

A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia, porque:

a) Resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que outras.
b) Diminui o poder de contestação dos movimentos sociais organizados.
c) Favorece a impunidade e a corrupção por meio dos privilégios de nascimento.
d) Consagra a ideia de que as diferenças devem se basear na capacidade de cada um.
e) Restringe o direito de voto a apenas uma parcela da sociedade civil.
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(QUESTÃO 11) Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os
usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo
à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao 
dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso 
pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos
grandes pela grandeza do homem.
 
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual
dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa?

a) À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante.
b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia.
c) A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam
reorganizar a França internamente.
d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o
absolutismo francês.
e) Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça social
e direitos políticos.
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    (QUESTÃO 12) Os movimentos liberais e nacionais que ocorreram na Europa entre o Congresso
de Viena e 1850 foram:

I. Formas de reação da burguesia contra o modelo imposto pelas forças de conservação, no Congresso de
Viena.

II. Explosões burguesas contra o desenvolvimento do capitalismo industrial.

III. Expressões de duas orientações distintas, uma que revela as lutas contra o domínio estrangeiro, como é o
caso da Bélgica, e outra que acentua as contradições internas de classe das sociedades burguesas.

IV. Concretizações do avanço do conservadorismo na Europa, anunciando a falência da Revolução Francesa e
indicando uma volta ao feudalismo, que se realiza em 1870 na França com a derrota da Comuna de Paris.

Pode-se afirmar que SOMENTE:

a) I e II estão corretas                   b) I e IV estão corretas        c) I e III estão corretas
d) I, III e IV estão corretas.           e) II, III e IV estão corretas
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       (QUESTÃO 13 – EsPCEx 2014) A Revolução Francesa teve início em 1789.
    Neste   processo a (o)

a) A Assembleia Nacional Constituinte, representando interesses das classes populares, foi
responsável por abolir a escravidão, por acabar com os privilégios do clero e da nobreza e
por instituir o voto universal.

b) A partir de 1792, os girondinos deram início ao Período do Terror, executando milhares de
pessoas acusadas de serem contrarrevolucionários.

c) Diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio
dos jacobinos, através de medidas populares como o tabelamento de preços de alimentos, e
da alta burguesia, estimulando o desenvolvimento da indústria de algodão

d) 18 Brumário foi um golpe de estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar
e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França.




