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As Revoluções Inglesas 2

1660 1685 1688 1689

Carlos II, assume a Coroa inglesa. Durante seu 
governo, ele busca fortalecer seu poder. 

Morte do rei Carlos II. A Coroa é assumida por seu 
irmão Jaime II, mantendo práticas absolutistas. 

O Parlamento depõe Jaime II e entrega o trono a seu genro, 
Guilherme de Orange. 

O novo rei assume um 
compromisso de respeitar a 

Declaração de Direitos inglesa.  

Revolução Gloriosa

Revolução 
Puritana

• Insatisfeitos com o poder absoluto do rei Carlos II, diversos 
seguimentos da sociedade inglesa formam um exército para 
combater as forças reais. 

• Em 1640, o rei, derrotado, é condenado à morte. 



Princípios do liberalismo 3

O ponto principal do liberalismo é a defesa da liberdade individual, isto é, a ideia de que 
cada ser humano é um indivíduo que possui, por natureza, o direito de ser livre.

O livre 
consentimento

Na política, o ideal de que a 
população só deve ser 

governada por pessoas que ela 
escolhe.

A livre 
concorrência

Na economia, o ideal de que o 
mercado deve ser baseado na 
liberdade de compra e venda. 

Os liberais defendem a redução do Estado e criticam sua interferência na economia, 
afirmando que os mercados têm condições de se autorregularem. 



Desde o século 
XVI, a burguesia 

inglesa vinha 
acumulando 

capitais. 

Nas cidades, havia 
grande oferta de 

mão de obra 
devido ao 

cercamento de 
terras comunais.  

A Inglaterra no século XVIII 4

No começo do século 
XVIII, a Inglaterra já 
era uma das nações 
mais influentes do 

mundo.

As colônias na 
África, América e 
Ásia forneciam-

lhe matéria-
prima e serviam 
como mercados 
consumidores. 

Além de 
território rico 
em jazidas de 

ferro e de 
carvão, a nação 
possuía a maior 
frota naval do 

mundo. 



Pioneirismo inglês

Acúmulo 
de capitais

Pirataria 
na costa da 
Ásia, África 
e América

Comércio com 
as colônias e 
outros países 

(incluindo 
tráfico de 
escravos)

Mão de 
obra farta e 

barata

Cercamentos: 
expulsão dos 
camponeses 

de suas terras

Migração de 
uma massa de 
camponeses 

para as cidades

Existência de 
ricas minas de 

carvão e de 
ferro 

necessários 
para a 

indústria

Rico comércio 
desenvolvido 

graças à 
abolição dos 

antigos direitos 
feudais

Puritanismo 

Não 
condenava 

o lucro

Pregava vida 
disciplinada e 
voltada para o 
trabalho e para 

a oração

Revolução 
Gloriosa

Estabilidade 
política, criando 
condições para o 
desenvolvimento 

do capitalismo
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Revolução Industrial 6

Conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem 
e se relacionarem uns com os outros, ocorridas a partir de 1760.

Artesanato

• Todas as tarefas são 
realizadas pela mesma 
pessoa.

• O artesão é dono da 
matéria-prima e das 
ferramentas.

Manufatura

• Trabalhadores reunidos 
em grandes oficinas.

• Cada trabalhador 
executa uma parte do 
trabalho em troca de 
uma remuneração.

• As máquinas e 
ferramentas pertencem 
ao capitalista.

Maquinofatura

• Introdução de máquinas 
que substituem parte 
das ferramentas e dos 
trabalhadores.

• Cada trabalhador 
executa uma parte do 
trabalho em troca de um 
salário.

• As máquinas e 
ferramentas pertencem 
ao capitalista.

As Grandes 
Navegações e a 

conquista de 
mercados na 

África, na Ásia e na 
América aumentam 

a demanda por 
produtos europeus.

Criação de 
máquinas 
industriais 

movidas a vapor.



Mecanização da 
indústria de 
tecidos de 
algodão em 
função da 
demanda.

A utilização do 
vapor exige 
material mais 
resistente.

Desenvolvimento 
da metalurgia.

Máquinas feitas 
de ferro 
permitem a 
difusão da 
utilização do 
vapor em outros 
setores.

Criação do barco 
e da locomotiva a 
vapor = 
revolução nos 
transportes.

Ampliação dos 
mercados e 
impulso para a 
industrialização 
de outros países.

7
Máquinas e inventos aplicados à 

indústria



Indústria e mudanças socioeconômicas 8

Revolução 
Industrial

Consolidação 
do capitalismo

Duas novas 
camadas 

socias

Burguesia industrial: 
donos das matérias-

primas, das fábricas e 
das máquinas

Operariado: pessoas 
que trocavam sua 

força de trabalho por 
um salário

Perda do 
conhecimento do 

processo 
produtivo pelo 

trabalhador

Maior 
produtividade

Maior 
divisão do 
trabalho



Impactos da Revolução industrial

Melhorias técnicas na agricultura e desenvolvimento da medicina
• Aumento da população mundial 

Crescimento dos transportes terrestres
• Diminuição do tempo das viagens
• Maior circulação de pessoas e mercadorias

Desenvolvimentos dos transportes por rios e mares
• Aumento da migração entre os continentes

Mudanças na forma de ver e viver o mundo
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Novas relações de trabalho 10

Artesãos tornam-se 
assalariados, vendendo sua 

força de trabalho para os 
capitalistas. 

Os capitalistas são  os 
donos dos meios de 

produção e detentores dos 
lucros obtidos.

O novo meio de produção 
requeria submissão dos 

trabalhadores à rotina das 
fábricas. 

A divisão do trabalho, 
somada à mecanização da 

produção, aumentou o 
lucro dos capitalistas.

Essa transformação ocorreu 
paulatinamente. No século 

XIX, ainda havia muita 
produção doméstica artesanal. 



A vida social dos operários 11

Moradia

• Os operários viviam em 
bairros insalubres, 
próximos às fábricas, e em 
casas precárias. 

Operários

• Entre quatro 
trabalhadores da indústria 
têxtil em 1830, duas eram 
crianças. 

• Aumento da mortalidade 
entre crianças. 

Vida nas fábricas

• Em muitas fábricas, os 
trabalhadores só paravam 
para jantar. As demais 
refeições eram feitas 
durante o serviço.

 Os operários geralmente acordavam bem cedo para trabalhar.
 Nas fábricas, eles operavam as máquinas e produziam grandes quantidades de produtos.
 Eles chegavam a trabalhar até 16 horas por dia e não tinham direito a férias.



As cidades fabris 12

Característica das 
cidades inglesas

Poluição causada pelas fumaças das 
chaminés.

Iluminação pública a gás. 

As locomotivas, conhecidas como 
“cavalos a vapor”, eram um símbolo 

da industrialização.

Canal fluvial: de onde chegavam 
matérias-primas e partiam os 

produtos industrializados. 

Durante o século XIX, a industrialização favoreceu o crescimento urbano e o 
surgimento de cidades industriais na Inglaterra. 



Proletários e burgueses 13

Proletário
• Novo grupo social que surgiu com a Revolução Industrial.
• Pessoa que não possuía os meios de produção e vendia sua 

força de trabalho por um salário.

Burguês • Tornou-se o grupo mais poderoso e influente da sociedade.
• Detém todo o lucro da produção.  

Enquanto os trabalhadores da classe operária enfrentavam péssimas condições de vida, os donos 
das fábricas viviam em residências luxuosas e confortáveis, situadas em bairros distantes das 

fábricas. 



Alternativas de organização social 14

• Idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels.
• Defendia o fim da propriedade privada e que os trabalhadores 

transformassem a sociedade. 

Socialismo 
científico

• Idealizado por Augusto Comte. 
• A propriedade privada tinha uma função importante para a organização do 

trabalho. 
Positivismo

• Um de seus principais pensadores foi Pierre-Joseph Proudhon.
• A autoridade não devia emanar do governo, mas da própria sociedade. 

Anarquismo



A luta dos trabalhadores 15

A partir da 
década de 
1830, eles 

conquistaram 
seus primeiros 

direitos 
trabalhistas, 

como redução 
da jornada de 

trabalho e o 
direito à pausa 

para as 
refeições. 

Conquista dos 
trabalhadores

Os operários 
fabris se 

organizaram e 
formaram 

associações 
como forma 
de resistir à 
exploração 
capitalista. 

Organização 
sindical

Muitos 
operários 

realizaram 
greves e 

motins em 
protesto às 

condições de 
trabalho. Por 

exemplo, o 
movimento 

ludista no 
século XIX.  

Greves e motins

Por meio de 
jornais e 

panfletos, 
criticava-se a 

exploração do 
trabalho nas 

fábricas. 

Divulgação de 
ideias



A França do século XVIII 16

Primeiro Estado: composto por 
membros da Igreja Católica. 

Segundo Estado: formado por grandes 
proprietários de terra e pela burguesia 

que possuía títulos de nobreza.  

Terceiro Estado: composto por 
segmentos diversos. Este estado 

sustentava os demais grupos por meio 
do pagamento de impostos. 

Sociedade francesa No século XVIII, a França passava por 
grave crise econômica. Secas e 

inundações afetavam a produção de 
alimentos.  

Camponeses faziam protestos no campo 
e, em Paris, trabalhadores urbanos 

entravam em greve. 

O rei Luís XVI convocou uma Assembleia 
dos Estados Gerais, formada por 
representantes dos três estados. 



Revolução Francesa e a era Napoleônica 17

Composição
Número de 

componentes
Situação 

socioeconômica

Primeir
o Estado

CLERO
Alto clero

Baixo clero

280 mil 
pessoas

Possuía muitas terras e 
cobrava dízimo e taxas 

sobre batismo, casamento e 
sepultamento

Segundo 
Estado

NOBREZA
Família Real + 

nobreza cortesã + 
nobreza provincial + 

nobreza de toga

840 mil 
pessoas

Vivia às custas do Estado 
ou da exploração do 

trabalho dos camponeses

Terceiro 
Estado

BURGUESIA
TRABALHADORES 

URBANOS
CAMPONESES

26 milhões e 
880 mil 
pessoas

Trabalhava para gerar a 
riqueza e os impostos. Os 
camponeses constituíam 

cerca de 80% da população 
francesa e pagavam 
impostos ao Estado 

(governo) e a seus senhores 
diretos

Baixa 
produtividade 

agrícola

Baixa oferta de 
alimentos e 
preços altos

Inundações e 
secas na década 

de 1780

Aumento brusco 
do preço dos 
alimentos, 

resultando em 
fome para os 
mais pobres

Falência de 
empresas e 
desemprego

Redução do 
poder de compra 

da população

Encarecimento 
dos preços das 
mercadorias

Aumento dos 
impostos por 

parte da 
monarquia 
absolutista

Estrutura social e contexto socioeconômico às vésperas da Revolução Francesa

População 
urbana pobre e 
camponeses

Burguesia



O início da revolução 18

Para buscar soluções para 
a crise, o rei Luís XVI 

convoca a Assembleia dos 
Estados Gerais. 

A Assembleia dos Estados 
Gerais era formada por 
representantes dos três 

estados. 

Cada estado tinha direito a 
um voto, mas o Terceiro 

Estado exigia a contagem 
de votos por pessoa.  

Notícias de que o rei 
dissolveria a Assembleia levou 
populares a tomar a Bastilha, 

em 14 de julho de 1789. 

Diante da recusa da nobreza e 
do clero, representantes do 

Terceiro Estado se 
autoproclamam Assembleia 

Nacional Constituinte. 



O fim do 
absolutismo 

francês

Constituição Francesa proclamada pela Assembleia 
Nacional Constituinte em 1791. 

Com a Constituição, foi instituída a Monarquia 
Constitucional – o rei reina, mas não governa. 

Tentativa de fuga do rei e de sua família para articular 
uma reação contra o movimento na França. 

O Conselho Executivo Provisório assume o governo, 
dissolvendo a Assembleia Legislativa e convocando 
novas eleições. 
Formação da Convenção Nacional, formada pelos 
jacobinos, pelos girondinos e pelos pântanos. 

Em sua primeira sessão, em 1792, a Convenção 
extingue a Monarquia e institui a República. 
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O Terror Jacobino 20

O rei e a rainha são condenados à morte. 

No exterior, forma-se uma colisão entre vários países 
contra o movimento na França. 

Na França, articulam-se movimentos 
contrarrevolucionários. 

Criação do Comitê de Salvação Nacional e do Tribunal 
Revolucionário pelos jacobinos, em 1793. 

Terror Jacobino: período entre setembro de 1793 e 
julho de 1794. 



Fim da Revolução 21

Girondinos e outros 
setores articularam 
um golpe contra os 
jacobinos em julho 

de 1794. 

Em 1795, foi 
elaborada uma 

nova Constituição.

Medidas adotadas 
pelos jacobinos 
foram anuladas, 
como o fim da 
escravidão nas 

colônias francesas. 

Poder Executivo 
passa a ser  

controlado pelo 
Diretório, órgão 

composto por cinco 
pessoas eleitas. 

Napoleão 
Bonaparte assumiu 
uma das vagas do 

Diretório em 
outubro de 1799. 



Governo de Napoleão

ECONOMIA

Melhoras para os camponeses, 
para os trabalhadores urbanos e 

para a burguesia;

Legalização das terras dos 
camponeses; drenagem de 

pântanos; construção de estradas 
e pontes;

Criação do Banco da França;

Aceleração do processo de 
industrialização.

EDUCAÇÃO E DIREITO

Criação de escolas de ensino 
fundamental; formação de 

professores;

Código Civil (Código 
Napoleônico); abolição 

definitiva dos privilégios do 
clero e da nobreza; direito à 

propriedade privada; 
separação do Estado e da 

Igreja; igualdade jurídica a 
todos; proibição de sindicatos e 

greves; submissão das 
mulheres aos maridos.

Consulado (1799-1804)

Nova Constituição: mantém a República, mas dá enormes poderes a 
Napoleão 

Prisão de adversários e censura à imprensa

Autopromoção de Napoleão
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Império (1804-1815)

Guerras expansionistas

Anexação de novos territórios

Tensão com a Inglaterra → Derrota da França na Batalha 
de Trafalgar

Bloqueio Continental (1806): resistência espanhola e 
transferência da corte portuguesa para o Brasil  

1812: Maior extensão do Império francês



Reações ao militarismo napoleônico e Congresso de Viena

Críticas internas: 
milhares de mortes; fim 
do ideal de liberdade da 
Revolução Francesa; 
censura; autopromoção

Reação dos povos 
dominados e ineficácia 
do Bloqueio Continental

Ataque à Rússia e 
derrota → fim da 
invencibilidade do 
exército napoleônico

União da Inglaterra, 
Áustria, Prússia e 
Rússia contra a França

Congresso de Viena: 
princípio da 
legitimidade e 
política de equilíbrio 
europeu

Nova coligação 
militar liderada pela 
Inglaterra, Batalha de 
Waterloo e prisão 
definitiva de 
Napoleão

Fuga de Napoleão da 
Ilha de Elba e 
Governo dos Cem 
Dias

Vitória sobre 
Napoleão, ocupação 
de Paris, exílio de 
Napoleão na Ilha de 
Elba e restituição do 
trono francês a Luís 
XVIII
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