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• Conflitos políticos entre protestantes e católicos durante o reinado de Jaime
II (absolutista);

• Em 1688, Guilherme de Orange, com o apoio de tropas holandesas, invadiu
a Inglaterra, derrubando do trono britânico o rei Jaime II.

• Derrubada do absolutismo inglês, que foi substituído pela monarquia
parlamentar constitucional;

• É considerada uma revolução pacífica (não-sangrenta), pois quase não
houve combates militares.

• Aumento do poder da burguesia, que dominava o parlamento britânico.
OBS.: Este fato foi amplamente favorável para estabelecer as bases políticas
e econômicas para a futura Revolução Industrial na Inglaterra.
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A ERA DAS REVOLUÇÕES: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Objetivo da Aula:
•- Reconhecer a importância da Primeira Revolução Industrial
para a consolidação do capitalismo.
•Compreender as transformações tecnológicas trazidas pela
Revolução Industrial.
•Compreender como a ‘Divisão Social do Trabalho” afetou a
vida de operárias e operários.
•Reconhecimento da longa duração da exploração do
trabalhador (inclusive da mão-de-obra infantil) e da luta por
direitos relacionados ao mundo do trabalho e as mulheres.
•Recursos:
•Uso da fotografia como registro de versões da história e
vídeos
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Há períodos na História em que
conhecimentos acumulados aceleram o
ritmo de mudanças, que se tornam rápidas
e amplas, abrangendo várias áreas da
atividade humana. Um desses períodos teve
início por volta de 1750, na Inglaterra, e
recebeu o nome de Revolução Industrial.

Robôs juntam peças de um futuro automóvel em uma fábrica.



• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômico-
sociais que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou por grande parte
da Europa, América do Norte e Ásia durante todo o século XIX e início do século XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas,
da energia humana pela energia mecânica e do modo de produção doméstico pelo
sistema fabril.
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• REVOLUÇÃO COMERCIAL (SEÉCULO XV-XVII)

- Descoberta de novos continentes e do caminho para as Índias;

- Formação de mercado mundial;

- Incremento do comércio.

• ACUMULAÇÃO PRIMITIVA DE CAPITAL

- Entrada de produtos e riquezas de vários pontos do mundo na Europa.
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