IDADE MODERNA

Revolução Inglesa
Para muitos historiadores, o Iluminismo tem forte influencia em um movimento do
século XVII, a Revolução Inglesa (que, entre 1642 e 1689, divide-se em: Guerra Civil,
Republica de Cromwell, Restauração Monárquica e Revolução Gloriosa).
Foi em meio a este acontecimento inglês que nasceu a critica ao Antigo Regime,
sobretudo representado, no caso inglês, no absolutismo dos Stuarts, reis que passaram
a ser hostilizados pelo parlamento, parte da Nobreza e a burguesia puritana.
Acompanhe os principais passos abaixo:

1. Guerra Civil (1642-49)
Também chamada de Revolução Puritana. O Parlamento forma o exército dos
“Cabeças Redondas” liderado por Oliver Cromwell que estabelece o New ModelArmy
(novo modelo de exército) e enfrenta os “Cavaleiros” defensores do Rei Carlos. Com
apoio popular,
de
levellers
(niveladores) e
diggers
(escavadores)
os
“Cabeças
Redondas”
derrubam o rei,
que
acabou
sendodecapita
do (imagem ao
lado).
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2. República de Cromwell (1649-58)ou
Protetorado de Cromwell.
Oliver Cromwell, líder do Parlamento tornase chefe da República estabelecida após a
Guerra Civil e decreta os Atos de
Navegação, que fortalecem a Inglaterra nos
mares ao proibir que navios de terceiros
envolvam-se no comércio da Inglaterra com
seus parceiros comerciais.

3. Restauração Monárquica (1658-88)
Após a morte de Oliver Cromwell o
Parlamento inglês decide pelo retorno dos
Stuart ao poder. Governaram então Carlos II
e Jaime II, tendo este ultimo tomado
medidas para tentar restabelecer o
Absolutismo no país.
4. Revolução Gloriosa (1688-89)
Guilherme de Orange, genro de Jaime II, da um golpe e toma o poder na Inglaterra,
tendo recebido apoio do Parlamento. Guilherme assina a Bill ofRights, sintetizada na
expressão “o rei reina, o parla-mento governa” e da inicio a monarquia
parlamentarista na Inglaterra.

Com a Revolução Gloriosa e a Bill ofRights a burguesia dava fim ao Antigo Regime na
Inglaterra e iniciava uma época marcada pelos avanços políticos e econômicos que
teriam como maior fruto a Revolução Industrial.
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (UFRGS)O “Bill ofRights” (Declaração de Direitos) resultou de um processo histórico
que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e
que se caracterizou:
a)
b)
c)
d)
e)

pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de
cercamentos
pela consolidação de uma república social que estendeu aos “niveladores” e
“cavadores” os privilégios da aristocracia proprietária.
pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do Parlamento,
concluído com a execução de Henrique VIII.
pela aproximação econômica entre a burguesia comercial-manufatureira e a
nobreza dos cercamentos configurada na Revolução Gloriosa.
pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos
puritanos, mantenedores da ordem feudal.

2. Leia o texto:
“Se analisarmos as duas revoluções burguesas consideradas como modelos clássicos
(...) a Revolução Inglesa de 1640 e a Revolução Francesa de 1789 o que chama a
atenção é o fato de que não foi a burguesia a classe que conduziu o movimento à
vitória final. Esta observação não invalida o caráter revolucionário da burguesia nesses
movimentos. Em ambos, nos momentos em que a contra-revolução é mais ativa, não
foi a burguesia que garantiu a continuidade dos processos revolucionários.” MARQUES, A. et al. História Contemporânea através de textos.
Em ambos os movimentos, a ação mais radical, democrática e igualitária, decisiva na
derrota das forças contra-revolucionárias, foi representada, RESPECTIVAMENTE, pelos:
a)
b)
c)
d)

Setores mais radicais de gentry e pelos Termidorianos
Puritanos e Girondinos
Niveladores e Escavadores e sans-culottes
Líderes do Novo Exército Modelo e pelos Montanheses e Girondinos

3. (UNESP)ARevoluçãoPuritana(1640)e a Revolução Gloriosa (1688) transformarama
Inglaterra doséculoXVII.
Sobre oconjuntodesuasrealizações,pode-se

dizerque
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a)

b)

c)

d)

e)

Determinaramo declíniodahegemoniainglesanocomérciomarítimo,
pois
os
conflitos internos provocaram fortereduçãoda produção e
exportação
demanufaturados.
Resultaram
navitóriapolíticadosprojetospopulareseradicais
doscavadoresedosniveladores,que
defendiam
ofimdamonarquiaedosprivilégiosdosnobres.
Envolveram conflitosreligiososque,
juntamentecomasdisputaspolíticasesociais,
desembocaramna retomada do
poder pelos católicoseemperseguições
contra protestantes.
Geraram umEstadomonárquicoemqueopoder real devia se submeter aos limites
estabelecidospelalegislação e respeitaras decisões tomadaspeloParlamento.
Precederam asrevoluçõessociaisque, nos dois séculosseguintes,abalaram França,
Portugal eascolônias na América, provocandoaascensão política do
proletariadoindustrial.

4. (UNIFOR) Analise os textos abaixo.
I."...ela foi um compromisso entre a burguesia (...) e os grandes proprietários rurais. As
massas não tomaram parte na sua execução..."
II. "ela levou ao poder os aliados burgueses e latifundiários. As terras da Coroa e da
Igreja foram apropriadas pelas duas classes aliadas. Esta nova aristocracia promoveu
uma legislação para garantir o desenvolvimento do comércio, a expansão da
agricultura moderna e a ampliação da oferta de mão-de-obra para as manufaturas e
indústrias..."
III. "O poder do rei foi limitado pelo poder do Parlamento. A burguesia, aliada dos
proprietários rurais, passou a exercer diretamente o poder político através do
Parlamento".
Eles identificam
a)
b)
c)
d)
e)

asconseqüências da Revolução Francesa.
os resultados da Revolução Americana.
a importância da Revolução Industrial.
os fatores da Revolução Comercial.
o significado da Revolução Gloriosa.
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5. (PUCRIO) Considere as afirmativas abaixo, referentes às semelhanças entre a
Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Francesa.
A ativa participação, em diferentes momentos, dos diggers (“escavadores”) e dos
sanscullotes nas experiências revolucionárias inglesa e francesa, respectivamente,
revela que as camadas populares defendiam projetos político-sociais próprios, não se
mantendo à margem desses movimentos.
II. Um dos legados de ambas as revoluções está relacionado às transformações na
estrutura fundiária, já que as grandes propriedades de terra cederam lugar a
minifúndios produtivos, que contribuíram para o crescimento da produção agrícola
nesses dois países.
III. As execuções do rei Carlos I (Londres, 1649) e do rei Luís XVI (Paris, 1793) são
marcos simbólicos do fim de uma antiga ordem, uma vez que, pela primeira vez em
suas histórias, governantes foram responsabilizados e condenados por seus atos e
decisões políticas.
IV. Ambas as revoluçõesconsolidaram regimes democráticos ao estabelecer o voto
universal masculino na Inglaterra, pela Declaração de Direitos de 1689, e na França,
pela Constituição de 1791.
a)
b)
c)
d)
e)

Se somente a afirmativa II está correta.
Se somente as afirmativas I e III estão corretas.
Se somente as afirmativas I e III estão corretas.
Se somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Se todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: 1.d / 2.c / 3.d / 4.e / 5.b
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