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Introdução 

Chegou-nos por Copérnico, matemático do século XVI, a teoria do modelo 

heliocêntrico explicada no livro “Da Revolução dos Planetas”, livro de onde surgiu o 

primeiro significado da palavra “Revolução”, no caso referente à órbita completa de um 

planeta à volta do Sol, com o também astrónomo a recuperar e a inovar sobre as ideias 

de Ptolomeu, esquecidas durante grande parte da Idade Média. Ao contrário do autor do 

século I, nascido em Alexandria, que colocava todos os planetas a orbitar à volta da 

Terra, Copérnico colocou o eixo central das revoluções no Sol. A revolução era então 

não um movimento de quebra, mas um movimento de continuidade e normalidade. 

Terá sido com as revoltas Americana e Francesa, já no século XVIII, que o termo 

“revolução” adquiriu o significado que hoje em dia ainda lhe imediatamente atribuímos, 

ou seja de uma “mudança brusca na estrutura económica, social ou política de um 

Estado”, como a palavra surge definida no Dicionário de Língua Portuguesa Online, da 

Priberam. Porém, pouco antes do século XVIII encontramos na “Gloriosa Revolução” 

de 1688 o recurso ao termo “revolução” no seu sentido de continuidade e normalidade, 

já que esta revolução gloriosa celebrava o regresso ao “antes”: a recuperação da Coroa 

para as mãos protestantes, depois da República de Cromwell e do reinado católico e 

pró-absolutista de Carlos II e Jaime II. 

A ideia mais disruptiva que hoje atribuímos ao termo “revolução” terá chegado com a 

ascensão dos ideais iluministas, que deu uma nova força à vontade de cortar com o 

passado, no caso o fim de uma monarquia absolutista. O seu primeiro uso com a 

definição que hoje associamos à palavra datará de 14 de Julho de 1789, quando o Duque 

de Liancourt, questionado por Luís XVI se havia uma revolta, lhe terá respondido: “Non 

Sire, c’est une révolution!” 

Tanto a Revolução Francesa como a Americana marcam de forma decisiva o período 

que agora nos propomos abordar. Ironicamente, poucas décadas depois da sua utilização 

pelo Duque de Liancourt, a sociedade europeia é confrontada com um conjunto de 

revoltas no seu coração que, mesmo sendo já uma “revolução” na definição mais 

corrente da palavra, seria igualmente bem definida como uma “revolução” à imagem da 

definição usada por Copérnico. As Revoluções de 1848 alastraram de forma acelerada 

por quase toda a Europa, partindo do seu “Sol” – a França –, mas entrando rapidamente 

em retrocesso, acabando por regressar quase ao ponto inicial, tal como uma órbita. E tal 

como os diferentes caminhos dos astros, cada uma das revoluções de 1848 teve o seu 

tempo específico de órbita até ser chamada ao ponto inicial, o regresso dos governantes 

depostos – excepção feita ao “Sol” da revolução. 

Existem várias definições do conceito de “revolução” enquanto mudança brusca, com 

diferentes autores a tentarem definir o seu perímetro, alcance e sobretudo o “quando” de 

uma revolta, manifestação, insurreição passar a ser vista como revolução. Fechando a 

análise à principal bibliografia a que recorremos no âmbito deste trabalho, encontramos 

três delimitações do conceito de revolução que importa salientar. Helge Berger e Mark 

Spoerer definem uma revolução “ou como violência colectiva generalizada com o 
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objectivo de mudar o sistema político ou com a implementação de reformas 

constitucionais imediatas e substanciais para prevenir”
1
 essa mesma revolução.  

Já Charles Tilly, sociólogo e historiador norte-americano, detalha um pouco mais sobre 

a ideia de revolução, definindo a mesma como “uma transferência forçada de poder num 

Estado, durante a qual pelo menos dois grupos distintos de contendores têm pretensões 

incompatíveis ao controlo do Estado e existe uma percentagem significativa da 

população sujeita à jurisdição desse Estado que concorda com as exigências de cada um 

dos grupos”.
2
 O autor distingue porém a situação revolucionária – conforme atrás 

descrita – de um desfecho revolucionário, apontando que são poucas as situações 

revolucionárias que levam a um desfecho revolucionário, sendo que estes desfechos até 

podem ocorrer sem situações revolucionárias. “Por vezes os resultados revolucionários 

– transferências importantes do poder do Estado – ocorrem de forma tão gradual ou 

instantânea que nunca se manifesta uma soberania múltipla. Só numa minoria de casos, 

em que emergem novos detentores do poder de uma situação de múltipla soberania, se 

pode falar de uma autêntica revolução.”
3
 Para exemplificar, Tilly aponta o caso de uma 

guerra civil que apesar de provocar uma situação revolucionária não induz 

necessariamente a um resultado revolucionário. 

Ainda nas interpretações deste termo, uma última referência a outra definição de 

“revolução” por coincidir no tempo com as revoluções que iremos abordar nas próximas 

páginas. Falamos do uso dado ao termo no Manifesto Comunista, onde Marx e Engels 

apontam que os seus fins só podem ser alcançados pelo derrube violento da ordem 

vigente, “até ao ponto em que rebenta numa revolução aberta e o proletariado, pelo 

derrube violento da burguesia, funda a sua dominação”. Uma definição restrita e que 

limita a revolução à “oposição de classes opressoras e oprimidas”.
4
 Já sobre o conceito 

de “proletariado”, regressamos a Charles Tilly, que explica a proletarização como o 

“aumento da dependência das famílias em relação ao salário e na diminuição do seu 

controlo dos meios de produção”
5
, definição que será a nossa ao longo deste texto. 

Para terminar esta abordagem sobre a evolução do conceito de revolução como 

enquadramento ao nosso trabalho resta abordar o “porquê” das revoluções. Sem 

obedecerem a leis ou a conjuntos de factores imutáveis que levem a adivinhar a sua 

eclosão, surgindo por razões políticas, climáticas, sociais, propagandísticas, repressivas 

ou por um pouco de tudo atrás referido e outras tantas causas, há alguns pontos 

previsíveis por detrás das revoluções, como o grau de desespero de uma população 

esmagada pela fiscalidade ou a experimentar dificuldades extremas de subsistência.  

Além do ponto de vista das populações, também do lado do Estado podem surgir 

factores que potenciam o aparecimento de uma revolução. A constatação da fragilidade 

                                                             
1 BERGER, Helge; SPOERER, Mark, Economic Crises and the European Revolutions of 1848, The Journal of Economic History, vol. 61, 
nº2, Cambridge University Press, Junho 2001, p. 296 
2 TILLY, Charles, As Revoluções Europeias 1492-1992, Lisboa, Editorial Presença, Outubro 1996, p. 29-30 
3 Idem, ibidem, p.37-38 
4 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, Manifesto do Partido Comunista, edição de José Barata-Moura e Francisco Melo, Edições Avante, 
Outubro 1997, disponível em http://www.pcp.pt/publica/edicoes/25501144/manifes.pdf,p. 40-41 
5 TILLY, op. cit., p.50 

http://www.pcp.pt/publica/edicoes/25501144/manifes.pdf
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do aparelho estatal ou a dissolução parcial dos seus poderes podem evoluir para a 

ocorrência de situações revolucionárias alimentadas por rivais que ambicionam 

reclamar para si o poder – uma derrota militar, por exemplo, deixa o Estado não só 

fragilizado como descredibilizado perante a sua população. 

Será através destes conceitos, ideias e pontos de vista que iremos abordar o porquê da 

Grã-Bretanha ter sido uma excepção durante as revoluções de 1848, questão que nos 

propusemos esclarecer enquanto tema central deste trabalho. Como método de trabalho, 

escolhemos seguir o “guião” que Tilly criou para antecipar os casos onde situações 

revolucionárias podem estar em gestação: “Para saber quais os Estados onde pode 

ocorrer uma revolução, temos de examinar não só a sua política doméstica, mas também 

a sua posição no conjunto prevalecente de relações entre Estados.”
6
 Adaptando o guião 

ao caso em apreço, vamos antes olhar para a política interna e externa Britânica para 

perceber porque uma situação revolucionária tão alargada como a de 1848 não chegou a 

Londres. As fontes a que recorremos dirão respeito tanto à vida interna britânica como à 

relação e posição desta face aos diferentes Estados europeus.  

Para melhor entender a evolução da política interna inglesa assim como da externa, é, 

porém, necessário primeiro entender, definir e enquadrar a situação europeia no 

rescaldo de 1789 e a sua evolução até às vésperas de 1848, por onde começamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 TILLY, op. cit., p. 27 
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  A Europa antes de 1848 

I 

As revoluções de 1776 nas colónias americanas da Grã-Bretanha e de 1789 em França, 

foram um marco determinante em termos políticos, sociais e ideológicos tanto na 

Europa como fora dela, um ponto de viragem de tal forma profundo que poucos serão 

os eventos com um impacto tão decisivo, tanto para a época como para os séculos que 

decorreram até hoje, na História. 

Depois de décadas imersas em discussões teóricas sobretudo alimentadas pelos escritos 

de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, as ideias, os princípios e a 

autonomia do saber propagadas pelos iluministas de meados do séc. XVIII descobriram 

na Independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa o espaço para a sua 

explosão e aplicação prática inicial. No caso dos Estados Unidos, e além da eclosão da 

revolução com o mote de “não há tributação sem representação”, a definição na 

primeira emenda da Constituição de 1787 da separação entre o Estado e a Igreja surgiu 

como resultado directo da influência de Montesquieu e do seu “O Espírito das Leis” 

entre os iluministas (agora) norte-americanos. No caso francês, a influência do 

“Contracto Social” de Rousseau alimentou a transferência da soberania da Coroa por via 

providencialista, para a soberania da Nação por via da vontade geral, tendo este sido um 

dos aspectos mais determinantes de 1789, ao qual se juntam os Direitos do Homem. 

Se todas estas ideias e muitas outras já eram antes conhecidas e discutidas, depois das 

revoluções que marcaram o fim do séc. XVIII estas ganharam o seu espaço, público e 

defensores: mesmo sendo possível anulá-las temporariamente, como veio a ocorrer, este 

punhado de ideias jamais deixaria de ser uma ambição e uma meta dos povos, 

estivessem estes na Europa, nas Caraíbas, Calcutá ou América Latina a apoiar Símon de 

Bolivar. Esta nova realidade que invadiu em força o séc. XIX obrigou os representantes 

da Velha Ordem a um jogo de adaptações, por um lado para tentar segurar os seus 

privilégios, direitos ou lealdades e evitar alterações no status quo e, por outro, evitar 

potenciais revoluções – uma autêntica quadratura do círculo, como se viria a confirmar. 

A vontade crescente pelo fim do Antigo Regime e suas práticas mais abusivas foi um 

dos factores que ajudou Napoleão Bonaparte no seu avanço imperial depois de tomar as 

rédeas aos destinos da Revolução Francesa, encontrando apoio em vários Estados cuja 

população estava disposta a apoiar o general corso contra os próprios governos. “Por 

todo o lado onde os exércitos revolucionários e imperiais se aventuravam, na Renânia, 

Itália, Espanha ou nos Estados Alemães, Europa de Leste e até Egipto, encontravam 

populações desejosas de mudança. Mercadores invejosos dos monopólios do Estado ou 

das corporações, camponeses a resistir às obrigações feudais, anticlericais com ódio aos 

privilégios da Igreja – todos estes providenciaram apoio aos procônsules Franceses e 

aos príncipes da família Napoleão que mais tarde se tornariam os governantes da 
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Europa.”
7
 As populações europeias estavam despertas e queriam também a sua 

revolução francesa.  

Para o despertar das populações muito ajudou a emergência daquilo que Jürgen 

Habermas viria a chamar de “esfera pública” e de sociedade civil, emergência que 

situou no final do século XVIII. Um longo caminho já tinha sido percorrido desde as 

discussões iluministas de meados do XVII, com o desejo de saber e a crença na Razão a 

alimentar cada vez mais a rapidez e o alcance da informação. Na primeira metade do 

século XIX, “mais de quatro mil jornais informavam os cidadãos do mundo e o número 

de livros publicados anualmente, só na Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados 

Unidos atingia as dezenas de milhares”.
8
 Estava a ficar cada vez mais fácil não só saber 

o que se passava nos Estados vizinhos, como discutir, defender e até ambicionar o 

destino dos mesmos.  

Apesar deste nosso foco inicial estar apontado para as ideias e disseminação das 

mesmas, convém não ignorar que a queda dos governos de Antigo Regime foram 

igualmente potenciadas pelas crises orçamentais e políticas que cada monarquia herdou 

dos longos conflitos – e suas consequências – do século XVIII, um aspecto que também 

criou o espaço necessário para o aumento da insatisfação generalizada e, logo, da 

crítica. De facto, o mundo mergulhou numa prolongada crise entre 1780-1820, muito à 

conta do défice gritante entre as necessidades militares e as capacidades financeiras de 

cada monarquia, um défice que no caso europeu bateu especialmente com força à porta 

francesa, fruto da pesada derrota na Guerra dos Sete Anos (1756-1763) e das perdas 

imperiais decorrentes desse conflito.  

Esta crise financeira, que pesou de forma distinta nos povos de cada Estado, terá criado 

o terreno fértil para a disseminação das ideias que reclamavam o fim da Velha Ordem 

entre cada vez mais adeptos. A ambição e o desejo destas populações foi, no entanto, do 

mesmo tamanho da desilusão que as esperava tanto antes como depois da queda de 

Napoleão. Primeiro, a desilusão veio porque o corso deixou claro nos Estados que foi 

dominando que também ele representava um sistema de regalias, privilégios e 

corrupção, forma encontrada pelo general para assegurar o apoio contínuo dos seus 

chefes militares, numa rede de clientelas que custava 30 milhões de francos
9
 por mês. Já 

depois da queda de Napoleão, os adeptos mais fervorosos do ímpeto revolucionário 

europeu nascido com 1789 assistiram incrédulos ao regresso da Velha Ordem, já que os 

diferentes Estados acordaram entre si ser essa a melhor forma de evitar o aparecimento 

de novos “Napoleões” e promover o equilíbrio no espaço europeu, equilíbrio que devia 

evitar a eclosão de novas guerras no interior do continente.  

II 

Um impacto indirecto dos avanços napoleónicos em alguns dos Estados europeus foi o 

crescimento dos sentimentos nacionalistas que mais tarde viriam a ser determinantes 

                                                             
7 BAYLY, Cristopher Alan, The Birth of the Modern World – 1780-1914, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, p. 97  
8 HOBSAWM, E. J., A Era das Revoluções, Lisboa, Editorial Presença, 2002, p.298  
9 BAYLY, op. cit.,  p.98 
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também na eclosão das revoluções de 1848. Exemplo máximo disso mesmo passa pela 

influência que os jornais franceses tiveram em Giuseppe Mazzini, nascido em 1805 na 

República da Liguria, uma das “repúblicas irmãs” entre 1797 e 1815, ano em que o 

Congresso da Viena a atribuiu ao Reino da Sardenha. Aquele que viria a ser um dos 

rostos do triunvirato da (breve) República de Roma, decretada em 1849 na sequência 

das insurreições de 1848, foi igualmente um dos maiores promotores e activistas da 

unificação da Itália, objectivo que o próprio
10

 assume ter tido conhecimento através de 

jornais franceses aquando da ocupação napoleónica, tal como o conceito de “liberdade”. 

Mas ainda antes de Mazzini e de 1848, certo é que depois de 1815 os povos europeus 

demoraram pouco tempo a dar sinais de que as ideias de liberdade, igualdade e de uma 

soberania assente na Nação, tal como atrás referimos, jamais desapareceriam enquanto 

meta e objectivo por mais que os avanços nesse sentido fossem anulados 

temporariamente. O ímpeto revolucionário que tinha sido aplacado em 1815 regressou 

em força logo em 1820, como que em reacção às decisões em prol da restauração das 

coroas às famílias reais derrotadas por Napoleão. As revoltas liberais em Espanha, 

Nápoles, Sicília (1820), Piemonte, Grécia (1821) e mais tarde também em França 

(1830), deixaram claro que os ideais da “revolução tricolor” – Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade – continuavam vivos e bem activos.  

A percepção de que a pressão sobre os poderes instituídos estava para ficar acabou por 

levar a cedências pontuais na tentativa conservadora de conter ou domesticar as 

vontades revolucionárias. Em Espanha, por exemplo, houve a elevação de governos um 

pouco menos rígidos e/ou conservadores e no Império Austríaco procedeu-se a ligeiras 

reformas depois de 1825. No Piemonte, “o revolucionário hiperactivo Mazzini”, como 

lhe chama C. A. Bayly, força igualmente algumas alterações legais em 1837. Já em 

França, Luís Filipe depois de substituir o Rei Carlos X – da casa Bourbon, forçado a 

abdicar em Julho de 1830 – acaba por ver escrito “que recebeu a Coroa do povo 

francês”, num proclamação não assinada que veio a público nesse mesmo Verão
11

. 

Independentemente de todas estas ligeiras reformas, alterações ou reformulações 

formais, certo é que à entrada na década de 1840 “a monarquia continuava a ser o 

sistema mais corrente dos Estados”, ainda que seja de salientar que “a revolução de 

1830 introduzira constituições liberais moderadas de classe média – antidemocráticas 

mas igualmente antiaristocráticas – nos principais Estados da Europa Ocidental”.
12

 Seria 

suficiente? Nem por isso. 

Desde 1830 que o ritmo e o apetite pelas mudanças começou a ganhar um novo fôlego, 

já que as pequenas e pontuais reformas que foram sendo feitas pelos diferentes Estados 

continuavam sem responder ou corresponder à dimensão que a consciencialização 

política das massas ia tomando, uma consciencialização que alimentava o desejo de uma 

participação política activa, algo que continuava a esbarrar contra os muros protectores 

das elites governantes que, apesar de agora serem mais baixos, eram igualmente 

                                                             
10 BAYLY, op. cit., p.112 
11 Idem, ibidem, p.140 
12 HOBSBAWM, op. cit., p. 301 
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intransponíveis. Foi uma questão de tempo até a percepção dominante ser a de que o 

muro não ia ser retirado por quem o criou, o que deixava como única opção derrubá-lo. 

Bastou uma nova crise para espoletar uma nova revolução.  

III 

Debatidas de forma sintética as questões políticas e ideológicas, e sua evolução, na 

primeira metade do século XIX, e ainda antes de entrarmos nas revoluções de 1848, o 

que faremos no próximo capítulo, há ainda três enquadramentos essenciais a considerar 

para a construção do cenário Europeu neste período, ponto essencial para 

posteriormente melhor entendermos a diferente evolução dos acontecimentos entre o 

continente e a Grã-Bretanha. A industrialização, as suas limitações e efeitos sociais são, 

nesse sentido, fulcrais.  

Além da evolução política que se desenvolveu entre 1789 e 1848 cujo epicentro esteve 

em França de onde foi irradiando para a restante Europa, estas décadas foram 

igualmente marcadas pela evolução industrial, uma transformação que se fechou quase 

exclusivamente à Grã-Bretanha e Bélgica. E se para a primeira evolução as massas iam 

dando o músculo que suportava os ideólogos e pensadores políticos, na segunda, e até 

1848, ainda não havia um músculo que suportasse as exigências que a industrialização 

apresentava e as potencialidades que prometia às diferentes economias, excepção feita 

aos países citados. A incapacidade da indústria de criar empregos devidamente 

remunerados ou de encontrar novos mercados e novas bases para a sua constante 

expansão continuavam a ser os maiores problemas das industrializações emergentes. 

Assim, ao longo da primeira metade do século XIX apenas belgas e britânicos estavam 

a conseguir extrair um maior grau de aproveitamento da indústria, chegando à década de 

1840 como os mais industrializados per capita.
13

  

Foram assim estes dois países, mas sobretudo a Grã-Bretanha, que mais potenciaram e 

beneficiaram do forte crescimento comercial e industrial de todo o período anterior a 

1848. “A produção industrial atingira números astronómicos; em 1840, foram extraídos 

do interior da terra qualquer coisa como 640 milhões de toneladas de carvão. Mais 

extraordinário ainda foi o surto comercial internacional, que quadruplicara desde 1780 

para atingir algo da ordem dos 800 milhões de libras esterlinas, e muito mais em 

unidades monetárias menos sólidas e estáveis.”
14

 Não é assim de estranhar que nos 

Estados Alemães ou em França ainda se duvidasse das capacidades e potencialidades 

reais da indústria em termos de criação de emprego e de riqueza. A explosão da rede de 

caminho-de-ferro, então já em curso no Reino Unido, acabaria por trazer o momento de 

viragem para a indústria europeia que já muitos temiam nunca acontecer.  

Para entender a situação social no pré-1848, é necessário alargar a interpretação além 

deste olhar sobre as incapacidades das instituições em passar da fase inicial da 

industrialização. A primeira metade do século XIX foi um período que passou uma alta 

factura à Europa e suas ramificações imperiais com a sucessão de conflitos e revoluções 
                                                             
13 HOBSBAWM, E. J., A Era do Capital, Lisboa, Editorial Presença, 1988 p. 62 
14 HOBSBAWM, Revoluções, p. 297-298 
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tanto internas como ultramarinas a interromper a ortodoxia produtiva e comercial em 

que estava assente o continente, culpa da destruição de zonas agrícolas e de importantes 

centros políticos e comerciais em resultado das revoluções do final do século XVIII e 

das guerras napoleónicas – que entre 1780 e 1820 ceifaram também um elevado número 

de vidas. Até então, a maioria dos conflitos entre europeus, ou os mais destrutivos, 

registavam-se noutros continentes. Já à entrada para o século XIX a explosão foi no 

coração da Europa.  

O impacto da destruição a que a Europa chegou e a disrupção que tal criou na 

normalidade económica e social do continente terá sido uma das razões para em Viena 

se procurar o equilíbrio e o regresso à Velha Ordem como forma de evitar mais 

conflitos na Europa. A isto sucedeu-se também a perturbação que algumas fontes da 

riqueza europeia sofreram no período revolucionário e napoleónico, com estas também 

a procurar a libertação do jugo europeu. As lutas entre os ocupantes espanhóis e 

rebeldes mexicanos, por exemplo, provocaram uma redução substancial no 

abastecimento de prata à Europa, provocando uma escassez de capital a partir de 1810, 

que contagiou não só o continente, como as suas ramificações imperiais. 

Com o advento da paz pós-Napoleão houve assim um regresso a uma nova 

normalidade. Os níveis produtivos tiveram que se adaptar a uma economia de pós-

guerra, de procura mais reduzida, ao mesmo tempo que a reintegração dos milhares de 

militares envolvidos nos conflitos fez disparar o desemprego e, logo, a redução salarial 

que, por seu turno, fez diminuir ainda mais a procura. Com níveis de consumo 

reduzidos, tornava-se ainda mais difícil para os Estados da Europa Continental avançar 

com a sua industrialização ou desbloquear a mesma de todas estas dificuldades. A 

incapacidade dos poderes restaurados em impedir o constante agravamento da situação 

acabou por ir alimentando as revoluções da primeira metade do século XIX, já que as 

condições de vida das populações não paravam de piorar: “A sua condição nas grandes 

cidades e nas regiões manufactureiras da Europa Ocidental e Central impelia-a 

inevitavelmente para a revolução social. O seu ódio aos ricos e ao mundo hostil em que 

vivia, bem como o seu sonho dum mundo novo e melhor, dava ao seu desespero um 

objectivo, muito embora só poucos estivessem conscientes desse mesmo objectivo.”
15

 

Mesmo aqueles que a industrialização conseguia absorver viviam então em condições 

miseráveis e “na mais revoltante pobreza”
16

, condições já então vistas como das piores 

de todas as que a Humanidade tinha memória. Se para os defensores do progresso 

industrial a culpa era do antigo feudalismo, da monarquia e da aristocracia e seus 

entraves à livre iniciativa, para o socialismo – emergente desde 1831 mas ainda longe 

da força que viria a ter –, estas condições eram já evidências daquilo que o sistema 

capitalista representava e representaria se não lhe fossem impostos limites ou barreiras.  

Além da incapacidade dos Estados em inverter a gradual degradação das condições de 

vida das suas populações, resta-nos analisar neste breve enquadramento da situação pré-

                                                             
15 HOBSBAWM, Revoluções, p. 305 
16 Idem, ibidem, p. 298 
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1848 um aspecto directamente associado a essas mesmas condições de vida. Falamos da 

postura que os diferentes países tinham em relação à ideia de apoios sociais, pilar cada 

vez mais procurado dada a crescente pobreza entre a população europeia. Ainda no 

início da idade moderna, a posição mais comum entre os governos era meramente 

punitiva face aos mais necessitados. O apoio aos mais pobres era uma preocupação das 

igrejas e de eventuais donativos privados, com o Estado, pelo menos até meados do 

século XVIII
17

, a ter como única posição a aprovação de leis punitivas de pedintes ou 

vagabundos que fossem apanhados nas ruas.  

Em toda a época moderna, tal como ainda hoje aliás, havia dois entendimentos perante a 

ideia de uma rede de protecção que garantisse que parte da população não ficava 

condenada a (sobre)viver com menos que um certo patamar mínimo de condições. Por 

um lado, havia quem defendesse que a caridade ou protecção social perpetuava a 

situação de pobreza por introduzir estímulos à continuação de uma postura passiva 

perante a adversidade ou pela promoção da indigência, uma posição que encontramos 

em Tocqueville
18

, por exemplo. Já outros defendiam as virtudes dos apoios sociais não 

só como medidas preventivas da criminalidade e de focos de tensão sociais, mas 

também como forma de reter mão-de-obra nos campos numa época em que esta era 

cada vez mais aliciada pelos empregos nos centros urbanos e industriais, uma visão 

mais em voga na Inglaterra que na Europa Continental, fruto da aceleração mais precoce 

da indústria naquele país.  

Além do entendimento sobre apoios sociais e caridade, também a responsabilidade 

sobre em quem ou como esta deveria ser atribuída e financiada estava em discussão o 

início do século XIX: Igreja ou Estado? Impostos ou donativos? Na análise destas 

questões a Europa encontrava-se (também) dividida entre protestantes e católicos. “Só 

nos países protestantes, como Inglaterra, Holanda e Dinamarca, é que a minoria rica era 

obrigada por Lei a manter a maioria pobre de forma mais ou menos continuada (…). 

Não há maior contraste com o continente Católico, onde durante os anos de Napoleão as 

instituições de apoio estavam dependentes de dádivas e de um imposto sobre as vendas 

de bilhetes de teatro.”
19

 Foi só com as crises alimentares, as guerras e as revoluções do 

final do XVIII e início do XIX que os países avançaram com a imposição de 

contribuições não-voluntárias para financiar medidas de apoio aos mais desfavorecidos, 

concluiu Peter H. Lindert
20

. 

Segundo os dados recolhidos e nomeados pelo autor, na Holanda os apoios sociais 

combinados – de donativos, da Igreja e do governo – representariam entre 1,46% e 

1,93% do rendimento nacional bruto em 1795, valor que compara com os 0,17% 

registados em França, em 1790, que subiu até 0,59% até 1886, e os 0,73% de Itália, mas 

                                                             
17 LINDERT, Peter H., Poor relief before the Welfare State: Britain Vs. the Continent, 1780–1880, European Review of Economic 
History, nº 2, Agosto 1998, pp 101–140, p. 104 
18 Idem, ibidem, p. 102 
19 WOOLF, Stuart, The poor in western europe in the 18th na 19th century, citado por LINDERT, op. cit., p. 108 
20 LINDERT, op.cit., p. 108 
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já de 1868
21

. Adiante aprofundaremos em maior detalhe as diferentes dimensões das 

despesas com “prestações sociais” de cada país, com especial atenção ao caso inglês. 

 

A “Primavera dos Povos” 

I 

A eclosão de ondas revolucionárias como a que ocorreu em 1848 não é um fenómeno 

raro, existindo outros exemplos de eventos desta natureza que também evoluíram numa 

lógica de queda de peças de dominó. Não falamos apenas da recente “Primavera 

Árabe”, nome herdado de 1848, mas também das revoluções no Leste Europeu que 

determinaram o ocaso da União Soviética, ou dos protestos de estudantes em 1968, que 

se estenderam pela Europa e por parte do continente americano. Ao ficar evidente a 

vulnerabilidade de um Estado e ao sentir que o descontentamento é partilhado, as 

populações de outros Estados podem ver o seu apetite revolucionário crescer e decidir 

aproveitar a “boleia” dos vizinhos especialmente se o governo desse país vizinho for um 

dos mais temidos em termos de apoio à contra-revolução. “A demonstração de que um 

Estado importante é vulnerável a exigências revolucionárias indicia a possibilidade de 

apresentar exigências semelhantes noutros, sugere doutrinas e experiências 

revolucionárias que podem ser usadas em todos eles e reduz a probabilidade de o Estado 

que sofre a revolução apoiar os velhos regimes vizinhos”, conclui a este respeito 

Charles Tilly. “Nos ciclos de protesto, as primeiras exigências (…) demonstram a 

vulnerabilidade das autoridades a essas exigências, enviando imediatamente aos outros 

contestadores sinais de que talvez tenha chegado o momento de apresentarem as suas 

próprias reivindicações.”
22

 

Na década de 1840, dada a situação social e a sucessão de revoltas dos anos anteriores, 

era já evidente que o redesenho político da Europa de 1815 tinha falhado na maioria dos 

seus propósitos, sobretudo no que toca ao regresso da Paz e da tranquilidade ao Velho 

Continente. Ainda que sem guerras entre Estados, o clima era de conflito constante 

entre a Velha Ordem e os principais grupos de contestadores que exigiam mais acesso 

ao sistema político e mais igualdade económica e social, estando longe de satisfeitos 

com as ligeiras adaptações nesse sentido levadas a cabo pelos governantes – divididos 

entre o desejo de reter o poder e o desejo de evitar a contestação. Para que os grupos 

mais activos politicamente pudessem avançar de vez faltava apenas que a radicalização 

se estendesse às massas. Uma crise de subsistência veio dar esse empurrão. 

Depois de um início de século marcado pela guerra a que se sucederam anos de miséria 

entre 1815 e 1818 à conta de uma série de más colheitas e de uma queda abrupta no 

consumo de que já demos conta, os anos de 1820 foram de depressão por culpa de uma 

superprodução de indigo e algodão na Ásia e África do Norte, dada a incapacidade do 

mercado europeu em absorver aqueles produtos. Depois, também as décadas de 1830 e 

                                                             
21 LINDERT, op. cit., p. 106-107 
22 TILLY, op. cit.,p. 35-36 
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1840 foram marcadas por um limitado número de bons anos agrícolas, com fomes a 

varrerem toda a Eurásia, a que se juntaram secas e inundações que tiveram o seu pico 

precisamente em 1847 e 1848, quando uma praga arruinou as plantações de batatas cujo 

impacto mais extremo se verificou na Irlanda, com a morte de um milhão de pessoas no 

país mais dependente desta cultura.
23

  

Não é assim difícil de perceber que o debate sobre o “quem” foi o responsável pelas 

revoluções de 1848 – Os intelectuais? O proletariado? Os artesãos? Os camponeses? – 

se resolva, no fundo, com uma resposta mista: se as ideias e a resistência das 

instituições foram criando o enquadramento, a razão, o motivo e um objectivo para uma 

sublevação latente, a crescente crise de subsistência e de degradação das condições de 

vida foi a sua detonadora, trazendo o músculo [as massas] que o cérebro [as ideias] 

precisava. A sucessão de crises da primeira metade do século XIX foi passando facturas 

muito idênticas a quase toda a população da Europa continental, daí o efeito dominó que 

o levantamento de Fevereiro de 1848 em Paris provocou de imediato.  

II 

“As revoluções [de 1848] foram precipitadas pela última, e talvez maior, crise 

económica de tipo antigo, fruto de um mundo que dependia ainda dos azares das 

colheitas e das estações (…). Em 1847-8 houve uma depressão do ciclo comercial, e 

bem severa, acentuada talvez pelo facto de coincidir com dificuldades do tipo antigo.”
24

 

A interpretação de Eric Hobsbawm sobre os motivos para eclosão da crise adverte para 

uma das maiores diferenças entre a Europa continental e a Grã-Bretanha que mais tarde 

abordaremos, já que grande parte do continente ainda dependia do ciclo agrário estando 

assim muito sujeito aos azares de colheitas e da criação de gado, enquanto economias 

como a inglesa e também a belga já se encontravam mais expostas a ciclos comerciais.  

Com um tecido económico de base agrária, o impacto de uma crise de tipo antigo fazia-

se sentir nas populações por duas vias: a subida dos preços dos alimentos e a queda dos 

rendimentos oriundos do trabalho agrícola – com menos produção e menos ganhos 

havia menos capacidade de fazer face a um aumento generalizado do custo de vida. Do 

ponto de vista das famílias com rendimentos mais reduzidos, e por volta de 1850, estas 

precisavam de investir entre dois terços e três quartos dos seus rendimentos em 

alimentação
25

, o que com dietas assentes em produtos cerealíferos e batatas deixava 

estes mesmo lares bastante dependentes de variações nos preços. Além disso, a 

capacidade de adaptação a ciclos de subidas de preço, por exemplo através da alteração 

de hábitos alimentares, era igualmente bastante limitada, não só pela falta de 

alternativas economicamente menos exigentes como pelo efeito de contágio das subidas 

de preço a outros alimentos, seja por também dependerem da qualidade dos anos 

agrícolas seja pelo aumento da procura dessas alternativas. O súbito encarecimento do 

custo de vida surgiu por cima de uma primeira metade do século XIX marcada já pelo 

                                                             
23 BAYLY, op. cit., p. 134-135 
24 HOBSBAWM, Capital, p. 48 
25 BERGER, SPOERER, op. cit., p. 296 
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congelamento salarial
26

, mesmo na indústria, fruto da sucessão de crises que marcou o 

período, conforme atrás abordámos.  

Um dos impactos das crises da primeira metade do século XIX, assim como da crise dos 

anos imediatamente anteriores às revoluções de 1848, foi o seu contágio a outros 

sectores, nomeadamente o manufactureiro, culpa também do alto grau de dependência 

entre a produtividade do mundo agrário e a capacidade de consumo de grande parte da 

população. Assim, os picos no custo de vida, ao exigir mais dos rendimentos das 

famílias, acabavam por obrigar a reduções no consumo de outro tipo de bens, reduções 

tão agressivas quanto mais perto os consumidores se encontravam dos níveis mínimos 

de subsistência. A redução da procura ocorria de forma gradual, com as famílias a 

recorrerem primeiro às suas poupanças – as que as tinham – como forma de conter o 

impacto da crise em sua casa
27

. Este contágio das crises agrícolas a outros sectores 

acabou por potenciar ainda mais as situações de desemprego e, logo, de carência, 

reduzindo ainda mais a capacidade dos mercados em absorver produção, ainda para 

mais quando esta estava num ciclo de encarecimento. No caso específico de 1848, o 

ciclo de contágio não terminou por aqui.  

Segundo os dados avançados por Berger e Spoerer
28

, entre 1845 e 1848 os preços dos 

cereais em grande parte da Europa não se limitaram a um pico limitado no tempo, tendo 

antes ficado entre dois e dois anos e meio em valores bastante acima das médias 

verificadas desde o início do século, duração suficiente para que o encarecimento dos 

alimentos, a queda no consumo e a redução do emprego levassem a crise dos anos 

precedentes a 1848 também até à indústria e finança: com matéria-prima mais cara, 

houve um crescimento da procura de crédito que, conjugado com o efeito combinado da 

redução das poupanças das famílias e da redução das reservas de ouro resultantes do 

crescimento do custo das importações, guiou a um racionamento do mesmo crédito, 

com a taxa de juro na maioria dos países europeus a subir desde o início de 1846 e a 

bater em máximos durante o ano de 1847. O contágio não parava de crescer: seguiu-se a 

redução do investimento público, sobretudo na ferrovia, o que acabou por afectar (ou 

infectar) também os sectores mineiro e metalúrgico. “Em síntese, parece que a 

deterioração das condições financeiras na sequência da crise agrária de 1845-1847 teve 

um impacto significativo, ainda que retardado, na falência de empresas e no 

comportamento do investimento, o que transmitiu a crise a vários sectores até ao ano 

crítico de 1848”, concluem os mesmos autores.
29

 

Ao entender o mecanismo de propagação da crise agrária da década de 1840, 

conseguimos perceber melhor como esta levou à eclosão quase em simultâneo das 

várias revoluções que alastraram pela Europa durante 1848, algo visível pela “alta 

correlação entre a distribuição geográfica destes problemas económicos e a turbulência 

política que atravessou a Europa. De facto, ao identificarmos os países que sofreram o 

choque alimentar de 1845-1847 (…) descobrimos que há uma relação quase perfeita 

                                                             
26 BERGER, SPOERER, op. cit, p. 297 
27 Idem, ibidem, p. 304-305 
28 Idem, ibidem, p. 303 
29 Idem, ibidem, p. 306 
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entre a crise económica e a actividade revolucionária”.
30

 No capítulo dedicado ao caso 

inglês analisaremos em detalhe a crise agrária e os seus impactos pela Europa, já que tal 

detalhe será necessário para melhor respondermos ao objectivo deste trabalho – a 

análise ao caso específico inglês – e assim evitamos duplicar a exposição sobre a crise 

agrária. Por ora, e antes de olharmos para a Grã-Bretanha, resta-nos olhar para a 

sucessão de eventos de 1848. 

III 

Mais do que intelectuais ou liberais, foram os membros das classes trabalhadoras que 

construíram as manifestações que se iam tornar rapidamente em revoluções. A fome 

destas classes, sobretudo urbanas, levou-os à rua já com pouco a perder. Ainda não era a 

revolta do proletariado que Marx e Engels antecipavam dias antes da eclosão destas 

revoluções, mas antes uma massa de trabalhadores pobres ainda sem inimigo ou 

ideologia claramente definida, além das vozes que clamavam o fim dos vários 

resquícios do Antigo Regime, mas que fruto da acentuada depressão dos anos 1840 se 

encontrava condenada à fome e ao desemprego. Estas “populações mais miseráveis”, 

“felizmente para os regimes existentes”, estavam ainda entre “os mais imaturos 

politicamente”, reflecte Hobsbawm
31

. O socialismo tinha nascido havia menos de 20 

anos e ainda levaria alguns anos até surgirem os seus desdobramentos em grandes 

movimentos de massas. 

Tudo começou em França, “centro detonador das revoluções europeias”. A República 

foi decretada a 24 de Fevereiro, seguindo-se a insurreição no Sudoeste Alemão logo a 2 

de Março, que dia 6 chegou à Baviera e a Berlim dia 11. Viena seguiu-se no dia 13 de 

Março, e depois Hungria, Milão e Itália, onde a Sicília foi a primeira a abrir caminho. 

Em poucas semanas caíram quase todos os governos numa vasta zona europeia, naquela 

que terá sido a onda revolucionária mais acelerada de sempre. “Foi de grande 

simbolismo que as revoluções tenham ocorrido em Paris, Berlim, Munique, Budapeste 

ou Viena, os grandes centros da Velha Ordem”, nota C. A. Bayly
32

. Foram precisamente 

os regimes absolutistas que recuperaram o poder na Europa no pós-1815 os principais 

alvos desta onda revolucionária, muito à conta da crescente insatisfação face à sua 

inflexibilidade política em todo o período de 1815 a 1848, posição que contrastava com 

a evolução dos eventos em grande parte dos países da Europa do Norte, que, com mais 

ou menos contestação, foram avançando pela abertura política sem esperar pela eclosão 

de revoluções. Extraímos um exemplo desta rigidez política precisamente de França, 

onde o governo de Luís Filipe optou pela ideia de alargamento do direito de voto por 

via indirecta, ou seja por um sufrágio censitário cuja base eleitoral aumentaria em 

função do aumento dos rendimentos dos cidadãos. Este aumento, todavia, não se 

verificou a um ritmo suficiente para despoletar a bomba revolucionária que explodiu em 

1848.  

                                                             
30 BERGER, SPOERER, op. cit., p. 295 
31 HOBSBAWM, Revoluções, p. 307 
32 BAYLY, op. cit., p. 156 
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Figura 1 – Onda revolucionária de 1848 

Para os contemporâneos, as revoltas de 1848 não foram propriamente inesperadas. 

Tanto Victor Hugo como Alexis de Tocqueville
33

, em 1831 e início de 1848, 

respectivamente, já tinham abordado os sintomas revolucionários que iam identificando 

um pouco por todo o lado. Os líderes das revoltas queriam a reforma do sufrágio e ainda 

a reimposição dos ideais da Revolução Francesa, sobretudo os da Declaração dos 

Direitos do Homem. A estes, e além das massas famintas, vieram juntar-se os 

nacionalistas que procuravam o direito à auto-determinação dos povos. Na península 

itálica, o Piemonte liderou a exigência do fim do domínio estrangeiro, na Polónia e na 

Hungria também, e já nos Estados alemães, Berlim liderou um movimento contra o 

domínio dinamarquês de algumas zonas fronteiriças. Eram diversas as insatisfações 

acumuladas que puderam explodir na sequência das primeiras revoluções de 1848, o 

que fez com que várias nacionalidades estivessem presentes nas barricadas uns dos 

outros.
34

 Apesar de diferentes objectivos, o inimigo acabava por ser comum: os 

governos que não davam abertura política eram os mesmos que não conseguiam lidar 

com a crise económica e que não permitiam as secessões regionais. 

Mais diversos que os tipos de reivindicações que se acumularam em 1848 foram as 

regiões que se juntaram às revoluções. Entre atrasadas e desenvolvidas, entre letradas e 

iletradas, da Transilvânia à Prússia, passando pela Sicília, Saxónia ou Paris, a 

heterogeneidade da região revolucionária era evidente. Havia também uma imensa a 

amplitude de dimensão entre a mesma, dos 35 milhões de habitantes em França “aos 

principados de ópera cómica da Alemanha Central, com alguns milhares de 

habitantes”
35

, a insatisfação atravessava tanto as grandes potências como os 

                                                             
33 “[Ouço] o som opaco da revolução, ainda nas profundezas da terra, avançando sob as galerias subterrâneas dos reinos da 
Europa a partir do poço central da mina, Paris”, escreve Victor Hugo em 1831, citado em HOBSBAWM, Revoluções, p. 307; 
“Estamos a dormir em cima de um vulcão… Não vedes que a terra recomeça a tremer? Sopra um vento de revolução, a tempestade 
surge no horizonte.”, disse Tocqueville na Câmara dos Deputados francesa, citado em HOBSBAWM, Capital, p. 21 
34 BAYLY, op. cit., p. 158 
35 HOBSBAWM, Capital, p. 24 
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protectorados ou satélites dessas mesmas potências. Porém, nota Hobsbawm, também 

havia pontos comuns que uniam essas regiões, como a prevalência de monarquias 

absolutistas, ainda que em França já fosse constitucional, e das populações rurais sobre 

as urbanas. Um outro ponto comum a todas as zonas em ebulição foi a coincidência do 

tempo de eclosão e o destino final das revoluções: começaram quase tão depressa como 

acabaram. “Tal como a Primavera, pouco durou.
36

” 

Apesar da rápida e alargada disseminação das revoluções de 1848, muitos foram os 

países que não foram afectados por esta onda revolucionária. “A revolução triunfou no 

coração do continente europeu, mas não na sua periferia”, diz Hobsbawm, que enumera 

três razões para que tal não tenha ocorrido: “Dessa periferia faziam parte países 

demasiado remotos ou demasiado isolados na sua própria história para serem directa ou 

imediatamente afectados em qualquer  medida (p. ex., Península Ibérica, a Suécia e a 

Grécia), demasiado atrasados para que neles existisse o estrato social politicamente 

explosivo da zona revolucionária (p. ex., a Rússia e o Império Otomano), mas também 

países já industrializados cujo jogo político se desenrolava já segundo regras 

diferentes”
37

. Neste último conjunto de países, encontramos a Inglaterra, foco principal 

do nosso trabalho e que daremos agora especial atenção. 

 

 O “Verão Britânico” 

I 

“A história britânica constitui hoje uma espécie de manual muito apreciado sobre a 

forma de evitar revoluções, apesar da qualidade da demonstração depender 

completamente dos lugares e momentos estudados. Se examinarmos apenas a Inglaterra 

e o País de Gales, teremos de voltar a 1687 para encontrarmos uma situação 

revolucionária”.
38

 Entre as rebeliões resultantes da consolidação do poder dos Tudors e 

Stuarts, à “Gloriosa Revolução”, a Inglaterra viveu um intenso período revolucionário, 

findo o qual, mesmo com um elevado grau de insurreições, manifestações e 

levantamentos por parte das populações, não mais voltou a conhecer uma revolução no 

seu sentido mais restrito. E as razões para que tal tenha sido possível são as mesmas que 

impediram que em 1848 a onda revolucionária chegasse às ilhas, com estas a avançarem 

com constantes adaptações à evolução dos tempos e das exigências e ambições da 

população. A este maior grau para abertura, diálogo e cedências por parte dos detentores 

do poder juntava-se também o facto de que estes nunca se fizeram rogados em avançar 

com fortes repressões sempre que consideravam necessário. 

Para conhecer em pormenor esta “blindagem” inglesa a revoluções, recordemos o guião 

de Charles Tilly que nos propomos seguir: “Para saber quais os Estados onde pode 

ocorrer uma revolução, temos de examinar não só a sua política doméstica, mas também 

                                                             
36 HOBSBAWM, Capital, p. 27 
37 Idem, ibidem, p. 23 
38 TILLY, op. cit., p. 135 
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a sua posição no conjunto prevalecente de relações entre Estados.”
39

 Do jogo da política 

doméstica e da política externa sairá então a resposta à questão central deste trabalho, 

sendo que para entender as políticas inglesas dos séculos XVIII ou XIX somos 

obrigados a recuar mais do que às revoluções Francesa e Americana, o que faremos de 

forma sintetizada para analisar o formato em que a Grã-Bretanha chegou a essa época. 

Desde a Magna Carta de 1215 e mesmo antes que os Ingleses procuraram a limitação de 

poderes dos seus monarcas, como a exigência prevista nesta Carta de que medidas como 

aumentos fiscais só avançassem se aprovados pelo Conselho Real, instituição que foi 

evoluindo até à instituição oficial do Parlamento de Inglaterra – vasto percurso que não 

nos compete aqui abordar. Este processo de conquista gradual de poderes por parte do 

Parlamento estendeu-se por vários séculos, tendo este entrado em guerra com o Rei no 

século XVII por recusar-se a financiar mais conflitos na Irlanda e Escócia, a menos que 

a troco recebesse novos poderes. O enfrentamento acabou por mergulhar o país numa 

guerra civil, entre 1642-1651, entre realistas e parlamentaristas, que terminou com a 

execução do Rei Carlos I e o exílio do seu filho. A vitória pendeu para o lado 

parlamentar, que nessa altura viu teoricamente aceite o princípio de que nenhum Rei 

poderia governar sem o consentimento do Parlamento. Em termos práticos, porém, só 

depois da “Gloriosa Revolução” é que a regra passou a ser oficialmente praticada. 

A preponderância ganha pelo Parlamento de Inglaterra tornou mais fácil para o mesmo 

negociar sucessivos aumentos de poderes à custa de uma soberania cada vez mais 

reduzida do monarca em funções. De cada vez que o Rei precisava de algum 

financiamento extra, o Parlamento aproveitava o ascendente negocial para obter novas 

concessões. Com a entrada das influências holandesas e a sucessão hanoveriana, esta 

relação entre monarquia e o Parlamento passou a estar mais ao serviço dos interesses de 

um colectivo mais alargado do que um mero punhado de indivíduos: “Do mesmo modo 

que os Holandeses meio século antes, os Ingleses do século XVII viram-se envolvidos 

em violentas lutas internas ao mesmo tempo que se transformavam numa força 

dominante no Mundo. Graças à reorganização das finanças e da administração do 

Estado sob a influência holandesa, criaram um Estado bastante invulgar: com uma 

superestrutura mais pesada do que a rival holandesa, mas compacto, credível, eficiente e 

baseado ainda na grande burguesia e um clero relativamente autónomos no que se 

referia à administração a nível local e regional.”
40

 O caminho para tornar a Inglaterra 

“o” Estado poderoso do ponto de vista mundial estava a ser trilhado. O interesse pela 

(maior) expansão seguir-se-ia. 

II 

A participação inglesa nas guerras europeias e nas áreas de expansão imperial foi uma 

tendência crescente a partir de 1689, chegando ao extremo ao longo do século XIX 

[figura 2], já em plena corrida imperial. Estes conflitos, em conjunto com a união com a 

Escócia a partir de 1707, foram ajudando a melhorar a situação interna da agora Grã-

                                                             
39 TILLY, op. cit., p. 27 
40 Idem, ibidem, p. 139 
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Bretanha, ao mesmo tempo que exigiam ao Parlamento e ao Rei uma crescente eficácia 

do ponto de vista fiscal e governativa, obrigados a lidar com níveis de despesa cada vez 

mais elevados para manter e aumentar o cada vez mais exigente (mas também cada vez 

mais lucrativo) aparelho imperial. O forte investimento britânico neste campo acabaria 

por ser recompensador. Até meados do século XIX, já a Inglaterra seria a potência com 

a maior hegemonia mundial de sempre. 

Conflitos com participação inglesa 
 Centúria Conflitos totais 

1492-1591 11 

1592-1691 14 

1692-1791 11 

1792-1891 44 

1892-1991 31 

Figura 2 – Conflitos ingleses, por centúria41 

 

Ao contrário do que ocorreu com os restantes impérios, a Grã-Bretanha conseguiu que a 

perda das 13 colónias norte-americanas em 1776 não representasse um golpe demasiado 

profundo nas suas aspirações globais, tendo até retirado daqui o incentivo para 

intensificar os esforços e a presença noutras geografias que viriam a ser determinantes. 

Além de terem permanecido nas ilhas das Caraíbas, a necessidade de compensar a perda 

das colónias a Ocidente terá suscitado o avanço da East India Company para a conquista 

da Índia entre 1783 e 1818, sendo que apenas dez anos depois da derrota na América do 

Norte, a China entrava definitivamente no radar inglês. “Havia uma procura quase 

infinita pelo chá chinês na Grã-Bretanha e o algodão e o ópio da Índia eram recursos 

valiosos para o comprar. A Bretanha navegou calmamente pelas águas turbulentas 

provocadas pela derrota americana em parte pela exploração das suas colónias na Ásia e 

Caraíbas”.
42

 Além disso, e pouco tempo depois da derrota a Norte, o Sul da América 

apresentou um novo rol de oportunidades para os apetites imperiais ingleses. 

A queda espanhola às mãos de Napoleão suscitou as revoltas das colónias espanholas na 

América que, por seu turno, trouxe várias perturbações ao tráfico de escravos e à 

produção das minas de prata do México e do Perú, levando a instabilidade até à China, 

muito dependente das importações de prata mexicana. As antigas colónias espanholas 

na América seriam em breve alvo de forte pressão inglesa para a abertura do comércio 

aos seus navios, em especial depois da melhoria das relações entre Britânicos e Norte 

Americanos, já no fim da guerra anglo-americana de 1812-1814, que levou também à 

renovação do regime inglês no Canadá, tudo ramificações das guerras napoleónicas. 

Outra ramificação deste conflito europeu foi ter dado uma justificação aos Ingleses para 

atacar a Companhia Holandesa das Índias Orientais, aliada de Napoleão. Tudo somado, 

até 1815 o mundo assistiu à queda de Franceses, Espanhóis e Holandeses, deixando uma 

única potência a dominar os mares: a Grã-Bretanha. Além do domínio dos mares, 

                                                             
41 TILLY, op. cit, p.145 
42 BAYLY, op. cit., p. 95 
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Londres saiu ainda do conflito com um maior grau de flexibilidade política, dada a 

longa evolução que o seu Parlamento já tinha registado, sobretudo em comparação com 

a Europa absolutista, regressada ao poder depois da queda de Napoleão. 

Sem concorrência nos mares, no comércio ou convulsões internas profundas como 

aquelas que os principais países da Europa continental iriam enfrentar nas décadas pós-

Napoleão, o Império Britânico ficou com o Mundo à disposição nesta época. O aumento 

da colonização na Austrália e Nova Zelândia e o estabelecimento em Malta (1802), 

Cidade do Cabo (1806), Singapura (1819) ou Fernando Pó (1827) levaram este domínio 

quase à escala global. Depois, com uma riqueza cada vez mais dependente da venda de 

produtos manufacturados e da compra de matérias-primas e alimentares ao exterior, os 

britânicos forçaram cada vez mais a abertura de mercados para que os seus 

comerciantes ou produtos não fossem obrigados a pagar elevadas tarifas alfandegárias. 

Na década de 1820 sucederam-se os ataques a ex-colónias da América do Sul para 

forçar esta abertura aos produtos e mercadores Ingleses, numa postura semelhante à que 

levou à Guerra do Ópio de 1839-1842, que visou evitar a proibição da importação de 

ópio pela China – que as autoridades locais procuravam combater para conter o 

desaparecimento das suas reservas de prata. Mas o fim da venda do ópio indiano à 

China iria introduzir uma enorme pedra na engrenagem britânica – o ópio compunha 

cerca de 20% das receitas totais da Índia
43

 –, levando à forte reacção militar.  

Toda esta pressão Inglesa em prol da abertura do comércio e da redução de tarifas 

alfandegárias serviu também para impedir que outros países extraeuropeus tivessem 

capacidade ou incentivos para avançar com a sua industrialização, contendo assim a 

concorrência à indústria da Grã-Bretanha. E mesmo o regresso da Europa continental ao 

jogo imperial depois do declínio pós-Napoleão era consentido pelos Britânicos, que iam 

mantendo assim a concorrência bastante longe: “As potências coloniais que restavam 

existiam por condescendência dos Ingleses e, consequentemente, não eram rivais. O 

Império Francês estava reduzido a umas escassas ilhas e a postos de comércio, embora 

se aprestasse a ressurgir na Argélia. Os Holandeses, restaurados na Indonésia sob o 

olhar vigilante do novo entreposto britânico de Singapura, haviam deixado de competir. 

Os Espanhóis conservavam Cuba, as Filipinas e tinham vagas reivindicações em África. 

As colónias portuguesas estavam esquecidas. O comércio britânico dominava a 

Argentina, o Brasil e o Sul dos Estados Unidos e, bem assim, a colónia espanhola de 

Cuba e as colónias inglesas na Índia. (…) Jamais em toda a história universal uma só 

potência exerceu uma hegemonia mundial como a da Grã-Bretanha em meados do 

século XIX.”
44

  

III 

Todo este crescimento imperial e comercial inglês teve por base uma política interna 

onde o ascendente das elites económicas se ia fazendo sentir com cada vez mais 

intensidade, o que facilitou a tomada pelo governo de posturas pró-imperiais e 

                                                             
43 BAYLY, op. cit., p. 137 
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comerciais cujas decisões radicavam no poder partilhado entre comerciantes, 

proprietários e também uma franja escocesa já adepta do capitalismo emergente. Esta 

governação beneficiava a alta burguesia e também o clero, com a rede de influências e 

também clientelismos destes a garantirem-lhe uma abrangência alargada. A 

concentração de capital em Inglaterra, cada vez mais um porto seguro para 

investimentos financeiros e poupanças, levou a que os séculos XVIII e XIX ficassem 

marcados por um elevado ritmo de industrialização do país, o que acarretou um forte 

ritmo de crescimento das cidades e de proletarização da agricultura. Em 1750 

contavam-se pelo menos 40 cidades britânicas com mais de 5000 habitantes, entre elas 

Londres, já um centro de 650 mil habitantes
45

.  

A aceleração da urbanização e o aumento da riqueza global do país ajudou também ao 

fortalecimento da “classe média” britânica, sobretudo desde a viragem para o século 

XIX. Se em 1801 existiam cerca de 100 mil lares com rendimento superior a 150 libras 

anuais na véspera de 1848 seriam já 340 mil, o que considerando que cada lar é uma 

família, normalmente numerosa então, leva Eric Hobsbawm a calcular em milhão e 

meio as pessoas a viver com aquele nível de rendimentos à disposição, isto numa 

população de 21 milhões – e existiriam já quatro mil famílias com mais de 5000 libras 

anuais de rendimento. Tudo números que colocavam a Grã-Bretanha bem acima da 

grande maioria dos países europeus em termos de peso da “classe média” face ao total 

da população, cuja proporção “era de uma maneira geral bem inferior”.
46

  

O crescimento da população urbana inglesa foi feito sobretudo à custa de uma 

emergente classe operária, um proletariado industrial urbano, emergência essa associada 

ao desenvolvimento crescente da burguesia. Esta maior concentração populacional nas 

cidades acabou por levar também ao aparecimento de clubes políticos ou sociedades de 

entreajuda e outro tipo de associações, fazendo com que uma cada vez maior fatia dos 

cidadãos tivesse um local e uma voz para a apresentação de reivindicações e exigências. 

Este facto acabou por potenciar o medo do contágio da Revolução Francesa à Grã-

Bretanha, um medo tão crescente quanto a subida das exigências fiscais do Estado aos 

cidadãos dadas as despesas militares de todo o período entre 1792 e 1815. Este receio 

em conjunto com o conflito europeu, tornou o período numa nova fase de aumento dos 

poderes do Parlamento, tendo também levado a uma mudança “da acção colectiva 

popular no sentido de criar bases associativas, considerar os problemas nacionais e 

apresentar exigências ao Parlamento”
47

. Já em relação às zonas rurais inglesas, a época 

foi marcada pela transformação das mesmas numa economia de terratenentes de forma 

precoce em relação à restante Europa, sendo que com o avanço da industrialização as 

cidades foram absorvendo parte do descontentamento rural, evitando uma degradação 

demasiado agressiva das condições dos trabalhadores rurais, já que a mão-de-obra nos 

campos corria o risco de tornar-se escassa pelo que não convinha abusar da mesma. 
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Filipe Paiva Cardoso - 2015 

22 
 

Já os níveis de descontentamento nas cidades, graças aos frutos das políticas internas e 

externas seguidas e também à flexibilidade que a tempos a política britânica ia 

mostrando perante focos de insatisfação, permitiram que a contestação se fosse cingindo 

às normas e formas legais devidamente previstas. Neste campo, os “pontos de fuga” ou 

de libertação de pressão existentes na Grã-Bretanha chocavam com a rigidez da Europa 

absolutista. Já desde o século XVIII que a contestação por parte dos trabalhadores era 

possível sem que fosse automaticamente considerada ilegal. “Os trabalhadores Ingleses 

do século XVIII, por exemplo, podiam apresentar petições, realizar humilhações 

públicas, organizar assembleias comunitárias contra os patrões, servir como claques 

(mas evidentemente não como votantes) de candidatos parlamentares, etc…”
48

 O direito 

às greves e à sindicalização, contudo, só chegaria no século XIX.  

Mais do que a possibilidade de protestar e reivindicar, importante era o facto de esses 

movimentos contestatários por vezes obterem resultados positivos sem que para tal 

fosse necessário evoluir para a radicalização dos protestos. O ganho de importância do 

Parlamento, as diferentes correntes que se debatiam pelo acesso ao mesmo, a admissão 

e discussão de petições e também o gradual entendimento que todos – especialmente 

nas elites governativas – tinham a ganhar se evitassem períodos revolucionários como 

aqueles a que se assistia no continente, criou uma lógica de maior abertura negocial 

entre governantes e governados. Esta lógica fez com que ao mesmo tempo que a Grã-

Bretanha percorria o seu período de maior expansão militar, 1750-1900, tivesse trilhado 

também um caminho de democratização que levaria à abertura ao direito de associação, 

à gradual expansão do sufrágio e ao lançamento de uma legislação no sentido do 

Estado-providência. Tudo isto, em resumo, “levou o povo a aceitar o sistema”.
49

 

IV 

Apesar de todos os avanços políticos, sociais e económicos da Grã-Bretanha, certo é 

que as ilhas também foram alvo de fortes movimentos de contestação, protestos e 

situações violentas em todo o período para o qual estamos agora olhar. Não se deve 

pensar que esta foi uma fase pacífica em Inglaterra só por em termos comparativos esta 

ficar melhor face às situações extremadas a que se chegou na Europa continental. Tanto 

antes como depois da época de Napoleão sucederam-se tumultos e levantamentos vários 

na Grã-Bretanha com a diferença que estes nunca tiveram intenções ou evoluíram até 

situações revolucionárias.  

O nível de descontentamento entre as massas britânicas era bastante elevado aquando da 

Revolução Francesa e das guerras napoleónicas, sendo sintoma disso mesmo as revoltas 

anti-maquinaria dos Luditas
50

, verificadas especialmente entre 1811 e 1814. Aos 

diferentes movimentos de protesto que iam emergindo as autoridades ora respondiam 

com forte repressão, como no caso dos Luditas, ora com a abertura de negociações e 

                                                             
48 TILLY, op. cit., p. 63 
49 Idem, ibidem, p. 177 
50 Movimento do início do século de XIX composto sobretudo por artesãos têxteis em protesto contra a substituição da mão-de-
obra por máquinas. 
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eventuais cedências. Também as revoltas Swing
51

 mostraram que o grau de 

descontentamento na Grã-Bretanha era alargado com as Swing na década de 1830 a 

servir para contestar a crescente substituição de trabalhadores rurais por maquinaria e a 

consequente diminuição dos salários de todos aqueles que conseguiam reter os seus 

postos de trabalho. Ainda seguindo uma lógica cronológica, entre 1839 e 1843 

registaram-se em Gales as revoltas Rebecca
52

, com ataques às portagens implementadas 

em várias estradas britânicas que em 1830 cobriam perto de 50 mil quilómetros de vias. 

Além de uma resposta militar, estas revoltas terminaram com a redução do valor das 

portagens e a revisão de algumas rendas cobradas em Gales.  

Além destas revoltas rurais, também as zonas urbanas foram alvo de elevados focos de 

contestação, uns críticos e agressivos que terminaram em confrontos, outros mais 

organizados e generalizados que movimentaram um enorme número de pessoas. O 

movimento Cartista que se prolongou entre 1838 e 1858 e que uniu quase toda a classe 

operária britânica é o melhor exemplo destes últimos, tendo levado à entrega de petições 

com centenas de milhares de assinaturas a exigir sufrágio universal para os homens com 

mais de 21 anos, voto secreto e o fim das exigências patrimoniais para se ser deputado. 

Apesar de ter originado alguns conflitos, o movimento manteve-se regra geral dentro 

dos limites do direito ao protesto previsto pela Constituição, mesmo não tendo 

conseguido que as reformas exigidas avançassem no imediato. No outro extremo dos 

protestos encontramos o massacre de Peterloo de 1819, em Manchester.  

 

Figura 3 – O massacre de Peterloo53 

                                                             
51 Os “Swing Riots” foram revoltas cuja origem remonta a 1770, aquando da aprovação das “Enclosure Acts” que até 1830 levou à 
proibição de acesso a mais de 20 mil quilómetros quadrados de baldios. Os protestos evoluíram no século XIX para ataques à 
maquinaria que substituiu mão-de-obra agrícola. 
52 “Rebecca Riots”, revolta de 1839-1842, em Gales, contra a cobrança de portagens, impostos e rendas pela exploração de terras.  
53 Ilustração do arquivo da Chetham Library, em http://www.chethams.org.uk/treasures/treasures_peterloo.html 
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Uma manifestação organizada e pensada para ser pacífica reuniu entre 60 e 80 mil 

pessoas a 16 de Agosto de 1819 no Campo de São Pedro
54

 em Manchester a exigir a 

reforma do formato de representação do Parlamento e também para protestar contra o 

aumento do desemprego e a deterioração das condições de vida no Norte de Inglaterra 

após o fim das guerras napoleónicas. Pouco depois do início do protesto, as autoridades 

locais deram ordem aos militares para dispersar a multidão, o que fizeram com uma 

carga de Cavalaria de espada em riste, provocando a morte de 15 pessoas – pela espada, 

tiros de mosquete ou atropelados pela multidão em debandada ou pelos cavalos –, e 

mais de 600 feridos. Apesar do massacre ter chocado a Inglaterra, o mesmo levou à 

aprovação de legislação com vista ao embrutecimento nas formas de repressão por parte 

das autoridades. A repressão foi também um factor de peso na contenção, controlo ou 

anulação de ímpetos revolucionários emergentes na Grã-Bretanha. 

As forças britânicas até ao início do século XIX acumularam uma enorme experiência 

em termos de vigilância e repressão de potenciais focos de tensão, culpa sobretudo das 

sucessivas insurreições com que foram lidando na Irlanda, país que entre 1493 e 1969 

registou mais de 15 conflitos armados com os Ingleses. “A Irlanda tornou-se no campo 

ideal de experimentação de todas as formas de vigilância e repressão” pelas autoridades 

a mando de Londres.
55

 A esta experiência de lidar com insurreições internas, juntou-se a 

experiência militar de guiar milhões de homens por sucessivos conflitos dentro e fora da 

Europa, com Bayly a apontar que muitos dos ex-militares das batalhas contra Napoleão 

foram usados precisamente contra os activistas presentes em Manchester em 1819. 

“Havia muita Cavalaria e Infantaria disponível depois de 1815.”
56

  

Da experiência irlandesa veio ainda a reforma da polícia Inglesa a partir da década de 

1820 levada a cabo por Robert Peel, ex-secretário de Estado para a Irlanda, que visou 

dar uma maior atenção à faceta preventiva das forças de segurança, leia-se uma 

supervisão intensa de organizações de trabalhadores, incluindo a monitorização 

constante dos seus elementos mais influentes. Mais do que polícias, estes tornaram-se 

em agentes de vigilância do Estado. “Um dos aspectos mais sinistros na maior aplicação 

do poder do Estado foi o aumento da polícia e, sobretudo, da polícia secreta. Sempre 

houve agentes secretos governamentais e policiamento a cavalo no Velho Regime. Mas 

a ideia de agentes paramilitares de vigilância era algo novo”.
57

 Os bairros operários 

eram os mais controlados por estas forças de segurança reforçadas que durante os 

levantamentos Cartistas tiveram mais de 20 mil agentes destacados só no centro de 

Londres. Mais do que reprimir, estas forças visavam controlar pelo medo. 

V 

Conforme procurámos evidenciar, estes foram tempos longe de pacíficos na Grã-

Bretanha. Mas além das contestações populares por mais reformas e melhores condições 

                                                             
54 O nome dado ao massacre uniu ironicamente o local, Campo de São Pedro, com a batalha de Waterloo, ocorrida quatro anos 
antes, resultando em Peterloo.  
55 TILLY, op. cit., p. 148 
56 BAYLY, op. cit, p. 143 
57 Idem, ibidem, p. 145 
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laborais e do aumento dos níveis de vigilância e de repressão, a política interna britânica 

ficou igualmente marcada pelos diferentes impactos das políticas seguidas e das crises 

agrícolas cujas ondas de contágio se espalharam um pouco por todo o Mundo. Em 

termos de decisões políticas, relevo agora para o maior índice de apoios sociais vigente 

em Inglaterra e para o recuo gradual de medidas proteccionistas, dos pontos mais 

determinantes nas respostas britânicas à deterioração das condições de vida de grande 

parte da população fruto do encarecimento do custo de vida.  

Entre as leis que mais impacto tiveram no custo de vida inglês destaque para as Leis dos 

Cereais
58

, um conjunto de tarifas de importação que visava proteger os produtores locais 

da concorrência externa. Sendo importadores líquidos de cereais desde pelo menos 

1765, estas tarifas – que os terratenentes presentes no Parlamento defendiam com unhas 

e dentes – começaram a pesar bastante no custo de vida dos britânicos que, 

confrontados com uma escassez alimentar entre 1793 e 1815 viram as mesmas 

suspensas, apenas para serem repostas a partir de 1820 num nível ainda mais elevado
59

 

– ironicamente, como veremos de seguida, o alto custo de vida imposto por este 

proteccionismo até poderá ter ajudado de forma indirecta a evitar uma maior 

instabilidade em 1848.  

Como vimos no capítulo dedicado à “Primavera dos Povos”, foi a última mas também a 

maior crise económica do tipo antigo que precipitou a eclosão da série de revoluções 

que atravessaram a Europa a partir de Fevereiro de 1848. Segundo a compilação dos 

dados sobre a evolução dos preços dos cereais levada a cabo por Berger e Spoerer, nos 

21 países onde eclodiram revoluções, em 20 houve um forte choque de preços agrícolas 

entre 1845 e 1847, ao passo que em seis países sem qualquer surto revolucionário, 

apenas um, a Noruega, registou um choque no preço
60

. Estes choques não foram 

pontuais, tendo antes sido uma situação quase constante ao longo de dois a dois anos e 

meio, pelo que mesmo entre as famílias com poupanças muitas terão visto as mesmas 

chegar ao fim antes da redução de preços.  

Ficando ainda nos dados avançados por estes autores, nota-se que entre 1820 e 1850, 

período a que reportam os dados, o mercado inglês era aquele que pagava o preço mais 

alto pelos cereais em toda a Europa antes da eclosão da crise de 1845-47. Mas o que 

podia tornar a população inglesa mais sensível a um aumento súbito do custo de vida 

acabou por fazer parte da sua resiliência: ao contrário do que se verificava na maioria da 

Europa continental, habituados a preços mais reduzidos para comprar cereais, os 

britânicos já há muito que tinham acomodado no seu estilo de vida e orçamento um 

preço normalmente alto para acederem àqueles produtos. 

 “Enquanto em França e na Prússia os anos de 1845-1847 são marcados por um 

dramático aumento de preços nos cereais, os movimentos nos preços tanto em Inglaterra 

como na Suécia nos mesmos anos acaba por não denotar uma irregularidade demasiado 

particular (…). Esta discrepância pode ser importante. Assumamos um lar que graças às 

                                                             
58 Vulgarmente conhecidas como “Corn Laws” mas referentes a qualquer tipo de grão que exigisse moagem. 
59 LINDERT, op. cit., p. 133 
60 BERGER, SPOERER, op. cit., p. 315 
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experiências passadas vai tomando as precauções necessárias contra as flutuações 

normais no custo de vida. Óbvio que, enquanto os aumentos dos preços ficarem dentro 

do patamar da sua previsão, não deverá levá-lo a nenhuma reacção política 

extraordinária. Se, por outro lado, um aumento excepcional dos preços acarreta um 

enorme rombo no orçamento de grande parte da população, é bem mais provável que 

ocorra uma reacção política.”
61

 Ou seja, caso os preços subam em linha com subidas 

anteriores ou para valores praticados num passado recente é provável que esta subida 

não provoque grandes rombos orçamentais, pelo menos de forma generalizada. De 

salientar aqui o facto de em 1842 a Grã-Bretanha ter iniciado o processo de redução 

gradual das Leis dos Cereais, que seria definitivamente revogada em 1846 – reduzindo 

assim o custo dos mesmos imediatamente antes e durante a crise agrícola 1845-1847.  

 

Figura 4 – Evolução dos preços dos cereais em Inglaterra, França, Prússia e Suécia. Em gramas de prata fina por hectolitro62 

Olhando para a Figura 4, vemos na linha vermelha o preço mais alto a que os cereais 

estiveram durante o período entre 1820-1850 para os quatro países seleccionados, 

permitindo-nos comparar este com o período crítico de 1845 a 1848, destacado nos 

sombreados. Como se vê, na Suécia e em Inglaterra – países sem revolução – os preços 

durante essa fase crítica não ultrapassaram máximos anteriores, sendo que no caso da 

Grã-Bretanha para tal muito terá contribuído a redução gradual das Leis dos Cereais – 

para se ter uma ideia da importância do impacto, note-se que segundo Peter Lindert
63

 a 

cada subida de 10% no preço do trigo correspondia uma subida do preço do pão de 6% 

a 8% em Londres, pelo que um corte pronunciado nas taxas levava a uma quebra 

                                                             
61 BERGER, SPOERER, op. cit., p.300 
62 Idem, ibidem, p. 298 
63 LINDERT, op. cit., p. 133 
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significativa no preço do pão. Já quanto à França e Prússia, a diferença dos preços em 

1845-1847 face aos anos precedentes é gritante. Estes picos terão sido um duro golpe no 

custo de vida dessas populações. 

Fechando esta análise a um período menos extenso, entre 1838-1848, e abrindo o leque 

a 13 países, as conclusões apontam exactamente para o mesmo sentido. Pelos dados 

compilados por Berger e Spoerer
64

, eis o cenário possível de reconstruir: 

 

Figura 5  

Vemos assim que a alta de preços registada na segunda metade da década de 1840 teve 

um impacto bastante diferenciado entre os países europeus, com a diferença do valor 

mais alto durante a crise em relação à média dos anos imediatamente anteriores a 

apresentar uma alargada amplitude, dos 0,12 gramas da Finlândia, aos mais de 50 

gramas na Hungria, França ou Áustria. No caso específico da Inglaterra, a subida foi até 

das menos pronunciadas desta amostra, pelo que devemos deduzir que o impacto no 

custo de vida também terá sido dos mais contidos.  

VI 

Aqui chegados, podemos já apontar que a habituação a um custo de vida normalmente 

elevado na Grã-Bretanha mesmo antes da crise agrícola da década de 1840 e o início do 

desagravamento das Leis dos Cereais a partir de 1842, cujo efeito terá absorvido parte 

do aumento dos preços provocado pela crise agrária, foram seguramente factores 

relevantes para que Londres tivesse passado por 1848 sem uma revolução. A estes 

                                                             
64 BERGER, SPOERER, op. cit., p. 313 
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pontos, supra detalhados, devemos juntar outros contributos abordados ao longo deste 

trabalho, como a maior riqueza global do país graças a um crescimento imperial e 

industrial acelerado que resultou também numa maior dimensão da “classe média” face 

à Europa continental, assim como a existência de um sistema político mais flexível e 

também com maior disponibilidade de recursos (financeiros e militares) para aplicar 

uma rigorosa vigilância e repressão sobre as classes mais propensas à insurreição, tudo 

factores relevantes para o não contágio do ímpeto revolucionário europeu de meados do 

século XIX. Um último factor que analisaremos está no maior investimento da Grã-

Bretanha em apoios aos mais pobres em relação às práticas mais comuns no continente 

europeu nesta época. 

Segundo Peter Lindert
65

, há três fases distintas entre 1780 e 1880 na comparação entre a 

assistência social praticada na Grã-Bretanha e na maioria da Europa continental. Se até 

à última década do século XVIII o contraste não é muito elevado, a partir de 1795 o 

cenário mudou radicalmente de figura, com a Inglaterra a destacar-se neste tipo de 

despesa para os mais desfavorecidos. Já a partir de 1834, e na sequência das revoltas 

Swing mas também da redução do receio de contágios revolucionários, os gastos em 

apoios sociais ingleses começaram a convergir face aos dos outros Estados europeus, 

ainda que tenham chegado a 1848 em valores acima da média. 

Foram novamente as guerras napoleónicas que serviram de “desbloqueador” inglês 

agora na questão do apoio social. Em 1795 as autoridades aprovaram uma emenda à 

“Old Poor Law”
66

, com a introdução do sistema Speenhamland
67

 que visou conter a 

crescente pobreza rural com a indexação do pagamento de suplementos salariais aos 

trabalhadores em função do preço do pão e do número de filhos de cada família, com o 

custo a ser suportado pelos empregadores e terratenentes. Com esta medida, o total da 

despesa britânica com o alívio dos mais pobres superou os 2% do produto nacional, 

superando o caso holandês que até então tinha um nível de despesa aproximado ao 

inglês. Este tipo de despesas continuou a subir na Grã-Bretanha até à década de 1820, 

tanto por causa do impacto das guerras napoleónicas nos preços dos alimentos como 

pelo receio constante do contágio revolucionário, viesse este ainda do ímpeto de 1789 

ou já do ímpeto das revoluções liberais que entretanto emergiram na Europa continental.  

A Inglaterra acabou por ficar bem acima dos restantes países europeus no nível de 

assistência social até 1834, altura em que gradualmente a despesa começou a convergir 

em direcção às demais. Foi nesse ano que os terratenentes presentes no Parlamento 

conseguiram aprovar uma reforma à “Poor Law” que reduziu os apoios sociais 

previstos, fazendo vingar a ideia de que as despesas sociais apenas perpetuavam a 

pobreza e a indigência, culpando as mesmas pela eclosão das revoltas Swing. Esta 

reforma foi apenas possível igualmente graças à redução dos receios dos contágios 

revolucionários que antes tinham sustentando a sua aplicação e manutenção. 

                                                             
65 LINDERT, op. cit., p. 112-116 
66 Nome por que era conhecido o “Poor Relief Act”, aprovado já em 1601 e que reunia toda a legislação existente para a 
assistência aos mais pobres, incluindo as leis punitivas dos mesmos. Representou uma das primeiras legislações europeias sobre 
esta matéria prevendo entre outros pontos a protecção de todos aqueles impossibilitados fisicamente de trabalhar. 
67 Nome do local onde foi aprovada. 
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Figura 6 – Evolução da despesa em alívio aos mais pobres, em % do produto nacional68 

Olhando para os dados compilados por Peter Lindert, e mesmo não sendo possível 

estabelecer uma relação directa entre o nível de assistência social e a não eclosão da 

“Primavera” na Grã-Bretanha em 1848, graças aos vários outros factores já analisados, 

consideramos que este tipo de despesa compõe seguramente outro dos capítulos 

relevantes do tal “manual muito apreciado sobre a forma de evitar revoluções” em que a 

história britânica se transformou, conforme as palavras de Tilly com que iniciámos este 

capítulo inteiramente dedicado à Britannia, sua política doméstica e posicionamento 

geral nas relações entre Estados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 LINDERT, op. cit., p. 118 
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Conclusão 

“Poucas situações revolucionárias têm resultados revolucionários; em muitos casos, os 

antigos detentores do poder do Estado impõem-se aos contestadores, muitas vezes 

cooptando alguns deles e neutralizando o resto.”
69

 Foi precisamente isto que ocorreu 

com a grande onda revolucionária de 1848 que cerca de ano e meio depois do seu 

avanço já tinha sofrido idêntico recuo. Se por um lado o recuo se deveu às tropas do 

Czar, do império austríaco e de Luís Napoleão Bonaparte – ironicamente eleito na 

sequência da revolução – que foram ajudar a reconquistar os poderes tomados pelos 

revoltosos, por outro também o medo da desordem, das perturbações pós-

revolucionárias e da chegada ao poder de radicais levou a que grande parte da 

burguesia, mesmo aquela inicialmente inclinada para apoiar as insurreições, acabasse 

por optar pelo status quo.  

Os receios de uma longa conturbação à imagem da vivida em França pós-1789 terá sido 

um factor-chave nessa opção que, unida à diversidade dos próprios revoltosos, divididos 

em classe, etnicidade e sem uma ideologia unificadora entre as massas ou de uma opção 

política consolidada, acabaram por se ver condenados ao falhanço em 1848. Porém, 

mais do que o impacto que a “Primavera dos Povos” teve no imediato, a real 

importância destas revoltas reside no legado que deixou para o “Verão” que começou a 

chegar desde então e durante as décadas seguintes, um legado fulcral para a construção 

europeia que se seguiu: “As exigências políticas do liberalismo, do radicalismo 

democrático e do nacionalismo, se bem que não da „república social‟, seriam 

gradualmente satisfeitas nos setenta anos seguintes na maioria dos países desenvolvidos, 

sem convulsões internas importantes, e a estrutura social da parte desenvolvida do 

continente mostrar-se-ia capaz de resistir aos acontecimentos trágicos do século XX.”
70

  

Esta falta de “convulsões internas importantes” nas décadas seguintes a 1848 – à 

excepção claro está da insurreição parisiense de Março de 1871 – justificou-se pelo 

adormecimento a que o descontentamento popular foi sujeito pela explosão do 

capitalismo e da prosperidade crescente que este implicou, agora alargada a grande 

parte da Europa, abrindo um período de estabilidade que as monarquias aproveitaram 

para se reafirmar. Esta reafirmação dos poderes estabelecidos, porém, passou 

igualmente pela percepção de que a abertura política e social era algo inevitável e que as 

exigências liberais, democráticas e das classes trabalhadores eram agora factos 

permanentes no quotidiano dos Estados. A política da tradição mesmo não tendo sido 

derrotada em 1848 sofreu nesse ano um golpe profundo do qual já não iria recuperar. 

“Os regimes dos anos 1860 e 1870 eram bem diferentes daqueles de 1820. Até aqueles, 

como os de Bismarck na Alemanha, da Rússia ou China, que ainda pareciam usar o 

rótulo da Velha Ordem, foram forçados a conceder mais poderes a burocratas, 

burgueses e às ideias de nacionalidade”.
71

  

                                                             
69 TILLY, op. cit., p. 37 
70 HOBSBAWM, Capital, p. 47-48 
71 BAYLY, op. cit., p. 127-128 
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A ascensão do capitalismo foi possível graças ao avanço de uma industrialização cada 

vez mais rentável, desbloqueada com o avanço definitivo do caminho-de-ferro a partir 

de meados do século XIX, avanço que não só criou as bases para um crescimento 

gigantesco nas exportações mas que também reduziu a dependência europeia em relação 

às flutuações agrárias – agora mais facilmente compensadas pelo transporte em massa 

de produtos alimentares. A este respeito, reportamo-nos ao cálculo feito por Eric 

Hobsbawm que permite ver de forma simples o impacto da ferrovia – mas também dos 

avanços dos restantes transportes – na redução da “dimensão” do Mundo nesta época: 

Se Júlio Verne tivesse pensado na volta ao mundo de Phileas Fogg em 1848 e não em 

1872 esta teria durado quase quatro vezes mais que os 80 dias. E qual seria a única parte 

desta viagem que tanto em 1848 como em 1872 seria quase igual? O início da mesma, 

na Grã-Bretanha, com a ligação de comboio entre Londres e Holyhead a roubar apenas 

mais três horas e meia caso fosse feita em 1848. “O que em 1848 não existia ainda em 

parte nenhuma, a não ser em Inglaterra, era uma rede de caminho-de-ferro.”
72

 Além da 

expansão da ferrovia, também a abertura do Canal do Suez e a maior velocidade dos 

veleiros foram factores para que os onze meses de 1848 fossem 80 dias em 1872. 

O exercício de Hobsbawm sobre o percurso de Phileas Fogg mostra-nos assim mais 

uma vez algo que foi ficando evidente à medida que íamos avançando com este 

trabalho, o “passo à frente” em relação à Europa continental com que os Ingleses 

chegaram a este período conturbado na história europeia em termos económicos, 

políticos, sociais e de infraestruturas/capital fixo. Se a acalmia revolucionária 

continental chegou depois de 1848 com o apaziguamento das massas oriundo do 

crescimento da industrialização e da maior prosperidade decorrente do capitalismo, esta 

mesma “acalmia da prosperidade” já se fazia sentir na Grã-Bretanha na primeira metade 

do século XIX. Além disso, e tal como também tentámos demonstrar, a maior 

flexibilidade política com que as monarquias da Europa continental encararam o pós-

1848 era um outro aspecto já embrenhado na cultura política britânica há muito, com as 

negociações e cedências pontuais por parte do poder político a terem um efeito 

dissuasor e a mostrarem que não eram necessárias revoluções para ocorrerem mudanças. 

Caso para dizer que enquanto a Europa ainda vivia a sua “Primavera”, já a Grã-

Bretanha desfrutava do seu “Verão”.  

Apesar desta posição britânica tanto ao nível do maior avanço industrial como de um 

maior grau de abertura política, ser anterior ao mesmo, vemos no período revolucionário 

vivido em França no final do século XVIII e nas guerras que lhe sucederam, um factor 

determinante para o reforço da posição britânica, tanto interna como externamente. Se 

por um lado houve um maior investimento nas formas de repressão durante e depois de 

1789-1815, esse investimento avançou também pelo aumento das Leis a favor da 

assistência aos mais pobres, colocando o país bem acima dos níveis de apoio em prática 

na Europa continental. As guerras napoleónicas foram igualmente determinantes para 

retirar temporariamente do jogo imperial qualquer concorrência de maior ao poderio 

inglês, que aproveitou o período para reforçar a sua hegemonia global, compensando a 

                                                             
72 HOBSBAWM, Capital, p. 77 
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perda das colónias norte-americanas com uma maior penetração na Ásia, América do 

Sul ou África – além do Canadá. 

Mesmo que de uma forma sucinta, cremos ter explicado a partir dos acontecimentos de 

1848 um pouco do porquê de para Charles Tilly a “história britânica” ser um “manual 

muito apreciado sobre a forma de evitar revoluções”, tendo desta forma respondido à 

questão central do nosso trabalho, com o nosso olhar sobre diversos contributos de 

ordem interna e externa a ajudar a perceber o porquê da onda revolucionária de 1848 

não ter conseguido ultrapassar os White Cliffs of Dover. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipe Paiva Cardoso - 2015 

33 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

BAYLY, Cristopher Alan, “The Birth of the Modern World – 1780-1914”, Oxford, 

Blackwell Publishing, 2004 

BERGER, Helge; SPOERER, Mark, “Economic Crises and the European Revolutions 

of 1848”, The Journal of Economic History, vol. 61, nº 2, Junho 2001, pp. 293–326  

GOULDNER, Alvin W., “Artisans and Intellectuals in the German Revolution of 

1848”, Theory and Society, vol. 12, nº 4, 1 Julho 1983, pp. 521–532  

HOBSBAWM, E. J., “A Era das Revoluções”, Lisboa, Editorial Presença, 1992 

HOBSBAWM, E. J., “A Era do Capital”, Lisboa, Editorial Presença, 1988  

LINDERT, Peter H., “Poor relief before the Welfare State: Britain Vs. the Continent, 

1780–1880”, European Review of Economic History, nº 2, Agosto 1998, pp 101–140 

MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, “Manifesto do Partido Comunista”, edição de José 

Barata-Moura e Francisco Melo, Edições Avante, Outubro 1997, consultado em 

Dezembro e Janeiro em http://www.pcp.pt/publica/edicoes/25501144/manifes.pdf 

TILLY, Charles, “As Revoluções Europeias 1492-1992”, Lisboa, Editorial Presença, 

Outubro 1996 

http://www.pcp.pt/publica/edicoes/25501144/manifes.pdf

