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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir o processo de formação do parlamentarismo 
monárquico na Inglaterra.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

Inglaterra Revolucionária
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Retrato de Carlos I da Inglaterra com a família. 
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

 • O movimento político mais importante do século XVII foi a Guer-
ra Civil inglesa;

 • Ao desafiar o absolutismo, a revolução levou a uma sangrenta 
guerra civil;

 • O rei da Inglaterra Carlos I, multiplicava impostos sem consultar 
o Parlamento, para pagar campanhas militares desastradas;

 • Carlos I também desafiou os Puritanos, entre eles, Oliver 
Cromwell, que se tornaria líder da Revolução Inglesa;

 • Foram três anos de guerra civil e os revoltosos saíram vence-
dores;

 • Num último esforço para se manter no poder, Carlos I reatou 
laços com a nobreza escocesa, da qual descendia, para tramar 
a invasão da Inglaterra;

 • Acusado de traição, Carlos I foi sentenciado com a pena de 
morte e decapitado;

 • Oliver Cromwell assumiu o governo da Inglaterra instaurando 
uma República e recebendo o título de Lorde Protetor;

 • Com a morte de Cromwell, a República deu lugar à monarquia 
na pessoa de Carlos II e, depois ao irmão, que assumiu o trono 
com o nome de Jaime II;

 • Ainda tentando manter um governo absolutista, Jaime II foi 
deposto por seu genro Guilherme de Orange e passou a reinar, 
mas já não governava, pois o Parlamentarismo instituía um Pri-
meiro Ministro que assumia a chefia do governo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Pedra, madeira e água - Caçadores e coletores 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 
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PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologi-
camente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica 
situa-se no alto das páginas.  Professor, as Ciências Sociais são, a seu modo 
subjetivo de analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, aná-
lises e resenhas de filmes, seminários, são fundamentais para o exercício 
da opinião. É importante, porém, que os alunos associem suas opiniões a 
argumentos válidos. 

AULA 1

Professor, indague os alunos sobre o que é parlamentarismo. Como funciona 
o regime parlamentarista? Quem governa de fato e quem governa de direito? 
Como atividade complementar, peça aos alunos que pesquisem se no Brasil 
já houve um regime parlamentarista.

Inicie a leitura do tópico 1 com a classe e, ao final da leitura, realize a leitura 
compartilhada do tópico OUTRA DIMENSÃO / CONFLITOS SOCIAIS da pági-
na 223. Em seguida, discuta com a classe, com base no texto do tópico, qual 
a principal diferença entre os dois grupos radicais emergentes na Revolução 
Inglesa e, no Brasil atual, apesar das diferenças em relação ao contexto inglês 
do século XVII, qual o movimento cuja proposta lembra a dos antigos diggers. 

AULA 2

Professor, durante a leitura do tópico 2, leia com a classe o tópico OUTRA 
DIMENSÃO / PERSONAGEM da página 224 e, na sequência, discuta com a 
classe que traços sociais de Cromwell permitem caracterizar sua vocação 
revolucionária no contexto do século XVII. 

Após a leitura do tópico 2, leia com a classe o tópico OUTRA DIMENSÃO / 
LINGUAGENS da página 225 e, na sequência, peça que pesquisem o que eram 
as mensagens criptografadas utilizadas por diplomatas e espiões para o en-
vio de cartas. Se preferir, promova uma discussão com a classe após o resul-
tado da pesquisa.  
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar e Reflexões (página 
228), Vamos testar? (página 229) e Conexões (página 229), ou então elabore 
um questionário que pode ser respondido individualmente, em duplas ou em 
grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULAS 3 E 4
 

Durante a leitura do tópico 3, leia com a classe o tópico INVESTIGANDO O 
DOCUMENTO da página 226 e, em seguida discuta com a classe se a liberda-
de natural era para Locke o modelo ideal de liberdade; por que o Poder Legis-
lativo, segundo Locke, era o único capaz de garantir a liberdade para o homem 
em sociedade; e se é possível afirmar que Locke rejeitava a monarquia em 
favor da república. 

Após a leitura do tópico 3, leia com a classe o tópico IMAGENS CONTAM 
A HISTÓRIA da página 227 e, na sequência, peça que, em grupo, os alunos 
analisem as imagens e discutam a representação de Lord Fairfax no canto 
superior direito da imagens segurando um machado, considerando seu papel 
no contexto histórico; a avaliação do comportamento do público que assiste 
à execução; e se a representação da execução oferece uma imagem favorável 
ou desfavorável do rei.   


