#ESTUDOEMCASA
BLOCO Nº23
ANO(S)

10º ano

DISCIPLINA História B e Área de Integração
- História B – Examinar o fenómeno revolucionário
oitocentista, enquanto afirmação da supremacia do princípio da
soberania nacional sobre o da legitimidade dinástica

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

Área de Integração- Compreender que as mudanças que ocorrem na
organização social dependem e implicam ruturas político-ideológicas
Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo
(A, B, C, D, H, I)

Título/Tema(s) do Bloco
A geografia dos movimentos revolucionários- Movimentos Liberais e Nacionais

Doc.1
Na nova Europa, já não se pensa na república e o princípio da legitimidade monárquica triunfa
inequivocamente. (…) Antes de 1789, obviamente, não havia necessidade de justificar a monarquia; no
entanto, em 1815, após a experiência revolucionária, os regimes e os seus doutrinários sentem a
necessidade de construírem uma teoria para ela. A legitimidade reside no valor reconhecido à duração. É
legítimo o regime que durou, que representa a tradição, que tem atrás de si uma longa história. A
legitimidade é essencialmente histórica e tradicionalista. (…) Ao longo de todo o século XIX, o princípio da
legitimidade vai estar subjacente ao pensamento contrarrevolucionário, à política dos governos
conservadores (…). Esta filosofia da legitimidade toma a direção oposta à filosofia revolucionária, segundo a
qual o passado deve ser questionado, correndo o risco de cair em desuso ou tornar-se caduco. O povo tem o
direito de desfazer em qualquer momento a ordem tradicional, para o que lhe basta a legitimidade conferida
por sua vontade soberana.”

Rémond, R. Introdução à História do nosso tempo. Do Antigo Regime aos nossos dias. Lisboa:
Gradiva, 1994.
1- Identifique os princípios do Congresso de 1815.
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Doc.2

2- Identifique a que acontecimento se refere do doc.2 “Independência ou Morte”
Doc.3

3-Descreve os movimentos unificadores que permitiram a unificação da Itália.
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