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AUXILIA – PREPARATÓRIO PARA O ENEM 

HISTÓRIA – TURMAS 1 E 2 

PROFESSORA: JÉSSICA RENATA SANTOS SILVA 

CONTEÚDO: REVOLUÇÕES DO SÉCULO XVIII 

DATAS: 24/08 E 27/08 

 

O século XVIII é conhecido como o “século das luzes”, devido às ideias 

iluministas que influenciaram grande parte das transformações políticas, 

econômicas e sociais da época. 

 

1. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Quando se fala em revolução industrial, é importante pensar que não 

necessariamente ela irá ser uma revolução armada, mas uma revolução que 

gera mudanças na sociedade, seja nas formas de pensar, na política, na 

economia e cultura. É a partir da transição do modo de produção para a 

mecanizada que nasce a Revolução Industrial. 

 A expansão do comércio internacional durante os séculos XVII e XVIII fez 

com que a burguesia europeia acumulasse capital e pudesse investir na 

instalação de indústrias. Ou seja, a burguesia tinha mais dinheiro sobrando e 

precisava produzir mais para lucrar mais. Devido o aumento de produção da 

concorrência, aumentava a necessidade de aperfeiçoar as técnicas em busca 

de uma maior produtividade. Assim, começaram os primeiros projetos de 

criação de máquinas que extinguiriam a produção manual, denominada 

manufatura, para a produção em grande quantidade, denominada 

maquinofatura. Dentre as diversas transformações que estavam ocorrendo na 

Europa Ocidental, devido às efervescências tecnológicas que estavam 

surgindo, destacamos o pioneirismo da Inglaterra, que através do sistema de 

cercamento e o seu desenvolvimento mercantilista burguês gerou diversos 
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desdobramentos ocorridos no século XVIII, que transformaram-se no que 

conhecemos como fases da revolução industrial.  

 

 Primeira fase da Revolução Industrial ou Primeira Revolução 

Industrial (1760 – 1850) 

 

A primeira fase da revolução industrial vai ser caracterizada pelo ferro e 

carvão mineral, lembrando que esses materiais se encontravam em 

abundância na Inglaterra. Isso se caracteriza pelo uso das máquinas térmicas 

que se utilizam desses materiais para o setor têxtil e o setor de produção 

alimentício. Nessa fase, o capitalismo não permite que exista monopólio nas 

produções, ou seja, existia a livre concorrência nas produções e vendas sem 

que uma única pessoa detivesse toda a venda e produção, podemos aqui 

relacionar com as feiras de alimentos orgânicos: há diversas bancas que 

vendem os mesmos produtos, possibilitando a opção de preços e produtos 

para a compra. Essa fase do capitalismo é chamada de Capitalismo 

concorrência, ideal fortemente influenciado pelo filósofo e economista escocês 

Adam Smith, que acreditava que o livre mercado e a livre concorrência seriam 

benéficos para o comércio e mercado. 

 

 Segunda fase da Revolução Industrial ou Segunda Revolução 

Industrial (1850 - 1914) 

 

A segunda fase da Revolução industrial será caracterizada pela revolução 

no campo da comunicação, através do telégrafo, que possibilitará a 

comunicação entre continentes e países; e a transformação gradual do ferro 

em aço, chamado de processo Bessemer, o que possibilita a diminuição com 

gastos na manutenção das máquinas. É nessa fase que temos o início da 

popularização da energia elétrica, diminuindo gradativamente o uso da energia 
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térmica, antes produzida pelo uso do carvão mineral. A revolução na 

comunicação possibilitou a ampliação da demanda de mercado, o que 

fomentou as tecnologias no transporte, como o surgimento do trem e o barco a 

vapor.  

 Devido à grande demanda de produção, surge, no final da primeira fase 

para a segunda fase da revolução industrial, o que chamamos de Fordismo, 

que se vale do sistema de linha de montagem. Se, antes, nas fábricas, havia 

linhas de produção não tão delimitadas, agora, no fordismo, cada operário 

possui seu espaço e sua parte no trabalho. Por exemplo: antes, para a 

produção artesanal de um sapato, era necessário apenas um artesão. Já na 

manufatura, diversos artesãos produziam vários sapatos com mais rapidez, 

agora, pensando em uma produção mais rápida e maior, se separa por etapas 

a confecção de sapatos. Ou seja, para cada etapa na confecção de sapatos há 

operários trabalhando, otimizando e dobrando a produção. Esse sistema de 

produção possibilitou o enriquecimento de algumas empresas que acabavam 

comprando as pequenas fábricas e instaurando um monopólio fabril.   

 

2. INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

 A colonização do território da América do Norte é um importante fator 

para compreendermos a construção da Independência dos EUA. Começamos 

pela chegada dos ingleses na região por volta do século XVII. Existiram dois 

tipos de colonização, que separamos como as colônias do Norte e as do Sul 

dos Estados Unidos. Ambas possuíam diferenças, o que é importante ressaltar:  

Colônias do Norte: região colonizada por protestantes europeus, esses 

ingleses que fugiam de perseguições religiosas. O objetivo desses colonos era 

prosperar nesse lugar, chamado de Nova Inglaterra. Foi uma colonização de 

povoamento, que teve as seguintes características: mão-de-obra livre, 
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economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o 

consumo do mercado interno. 

Colônias do Sul: colônias como a Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e 

Geórgia eram caracterizadas por uma colonização de exploração. Eram terras 

exploradas pela Inglaterra e precisavam seguir o Pacto Colonial. Suas terras se 

baseavam em latifúndio, mão-de-obra escrava, produção para a exportação 

para a metrópole e monocultura. 

O processo de luta pela Independência dos Estados Unidos iniciou-se na 

virada da década de 1770 para a 1780, o que gerou uma guerra, tendo seu fim 

apenas em 1783, obtendo como resultado a independência dos EUA e as 

Treze Colônias como vitoriosas. O início da luta pela independência se deu 

através da chamada Guerra dos Sete Anos (1756-1763), na qual ingleses, 

colonos e franceses lutavam por territórios. Os colonos acreditavam que, com a 

vitória dos ingleses, sairiam vitoriosos ganhando as terras conquistadas pela 

guerra, mas os destinos dessas terras eram para a vinda de novos colonos. 

Além dessa perda, os ingleses sancionaram diversas leis, denominadas Leis 

Proibitivas, em busca de ressarcimento do investimento na guerra, dentre 

essas o imposto sobre o chá foi o estopim para que a revolta se instaurasse. 

Através das ideias iluministas, Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Less 

e Benjamin Franklin organizaram, em 1775, o primeiro congresso continental. 

No dia 4 de julho de 1776, ocorre a segunda edição do congresso, onde é 

redigida a carta de declaração de Independência. Com o apoio de espanhóis e 

franceses, os colonos norte-americanos enfrentam diversas batalhas, a mais 

significativa, a qual decretou a derrota dos ingleses, foi a batalha de 

Yorktown, no dia 19 de outubro de 1781, e em 1783, foram decretadas a vitória 

e independência com a assinatura do Tratado de Paris, no qual a Inglaterra 

reconheceu a independência das colônias. 

 

3. Revolução Francesa 
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 A revolução francesa foi uma grande ruptura na História ocidental. Essa 

revolução marca o fim do que chamamos de Antigo Regime e o início de um 

novo período, que chamamos de Idade Contemporânea.  

 Para começar a entender a Revolução Francesa, é necessário 

compreender que a Europa ocidental se encontrava no que chamamos de 

Idade Moderna, onde prevalecia a monarquia absolutista: os monarcas 

detinham todo o poder, e a nobreza aproveitava seus privilégios feudais. Essa 

sociedade não possibilitava a mobilidade social, ou seja, por mais que se tenha 

prestígio e dinheiro, nunca se conseguiria ser nobre ou rei, pois esses títulos só 

se ganhavam por nascimento. Como observamos, no final da Idade Média 

surgiu uma nova classe social, denominada burguesia. Essa classe não se via 

comtemplada na sociedade absolutista, portanto, se fazia necessária a queda 

da monarquia e a instauração de um novo regime, o qual possibilitaria sua 

ascensão e mobilidade social. É nesse momento que surge um movimento 

chamado Iluminismo,  com os pensadores Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e 

Montesquieu e seus ideais  de liberdade, igualdade e fraternidade, que 

insuflaram a burguesia a reivindicar a queda do Antigo Regime. A França, no 

século XVIII, possuía uma hierarquia dividida no que chamavam de três 

estados: o primeiro estado era composto pelo clero, que compunha mais ou 

menos 2% da população; o segundo estado era composto pela nobreza mais,  

ou menos 1% da população; o  terceiro estado representava o grosso dessa 

hierarquia, pois a população geral se encontrava nessa posição, juntamente 

com a  burguesia.  

 Em 1774, Luís XVI entra no poder e assume um França endividada. 

Tentando encontrar soluções, o rei tenta implementar leis que coloquem a 

nobreza e o clero para pagar impostos, mas fracassa. É nesse momento que, 

depois de 200 anos, é convocada a Assembleia dos Estados Gerais, em 1789, 

onde representantes dos três estados participariam e decidiriam as leis. Nesse 

momento, a nobreza e o clero tentaram realizar a votação nominal, ou seja, a 
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votação se daria voto a voto. Percebendo que o terceiro estado iria perder, a 

burguesia e a população se retiram da Assembleia. Insuflados pela burguesia, 

o terceiro estado forma a Assembleia Nacional, cujo objetivo é vencer a 

resistência do monarca e dos conservadores.  

O pontapé inicial da Revolução Francesa se dá no dia 14 de julho de 

1889, quando uma multidão toma o poder da Bastilha, uma prisão desativada 

da monarquia, mas que servia como símbolo do poder absolutista: é a partir 

desse momento que a revolução toma corpo. Podemos separar a revolução em 

três fases:  

 Primeira fase:  a queda da Bastilha, que marca a ruptura do Antigo 

Regime; algumas medidas como a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, onde todos eram iguais em direitos e deveres; e a Constituição de 

1791, que estabelece a divisão de poderes e a limitação do poder do rei, 

instaurando uma monarquia constitucional.  

A segunda fase é marcada pelo desentendimento da burguesia que 

apoiava a permanência do regime monárquico. As classes populares 

ascendem ao poder e há uma mudança no regime político da França em 1792, 

instaurando-se a República. A Assembleia Nacional é destituída e substituída 

pela Convenção Nacional, cujo controle era disputado pelos Jacobinos 

(defensores da República e representantes da pequena e média burguesia) e 

pelos Girondinos (políticos moderados que procuravam negociar com a 

monarquia). Começa uma perseguição aos opositores da república, que 

conhecemos como o momento da Guilhotina. Se por um lado há um terror, por 

outro, há uma série de medidas de caráter popular, como a lei do preço 

máximo, que garantia o acesso das classes populares aos produtos 

 A terceira fase é marcada pelo conflito interno dos Jacobinos, 

possibilitando a deposição de Robespierre em 1895, que consequentemente é 

guilhotinado, e o poder é tomado pela burguesia. No poder, a burguesia anula 

as medidas populares tomadas durante a revolução, gerando diversas revoltas, 
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sendo a principal a Conspiração dos Iguais, uma revolta camponesa. O regime 

burguês, agora ameaçado por conflitos internos, sofre com uma ameaça 

externa. Surge a 2° coligação, que era um movimento de retomada da 

monarquia na França. É nesse momento que surge Napoleão Bonaparte, que 

toma o poder com o chamado golpe do 18 Brumário e instaura a era 

napoleônica.  
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