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Texto base da disciplina de história: As revoluções inglesas e os princípios 
do liberalismo.  

 
 
1- Leia e copie o texto abaixo. 
 

As revoluções políticas na Inglaterra 
 
 Diversas transformações econômicas e sociais ocorreram na Inglaterra entre os século XVI 
e XVII que possibilitaram seu pioneirismo industrial. Nesse período, houve a expansão do 
comércio marítimo e da indústria naval inglesa, com aumento da produção de carvão mineral, e 
da criação de ovelhas.  
 No plano político derruba-se por completo o feudalismo e surge um sistema econômico e 
social conhecido como capitalismo, possibilitando o desenvolvimento das indústrias.  
 
- Os monarcas absolutistas  
 O governo mais emblemático do absolutismo inglês foi o rei Henrique VIII, que rompeu com 
a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana.  
 Durante seu reinado, as terras da Igreja Foram confiscadas, doadas ou vendidas 
aumentando os recursos financeiros da Coroa.  
 No governo de Elizabeth I, filha de Henrique VIII, os ingleses conquistaram importantes 
colônias ultramarinas na América e na África, das quais obtinham, respectivamente, algodão e 
azeite. Esses continentes eram os principais consumidores dos produtos manufaturados ingleses, 
sobretudo tecidos. Além disso, as embarcações inglesas intermediavam parte do tráfico de 
escravizados que ligava o continente africano à América, gerando grandes lucros para os 
comerciantes britânicos.  
 
- A revolução puritana 
 Elizabeth I não deixou herdeiros, e o trono foi entregue aos Stuart, que governavam a 
Escócia. Nos reinados de Jaime I e Carlos I, os conflitos entre a monarquia e as classes 
emergentes (burguesia e pequena nobreza) se intensificaram.  
 A Coroa queria aumentar seus rendimentos, pois precisavam ampliar seus recursos, ponto 
principal dos conflitos, mas só o Parlamento podia autorizar a cobrança de impostos.  
 Jaime I, sem a autorização do Parlamento, iniciou a cobrança de impostos e uma série de 
perseguições a católicos e calvinistas com o intuito de fortalecer a Igreja anglicana. O parlamento 
se posiciona contra Jaime I, e a intolerância religiosa desagradou principalmente aos burgueses e 
às camadas mais baixas da sociedade. Carlos I, seu filho, deu prosseguimento à política do pai, o 
que aumentou os conflitos entre o poder real e os membros do parlamento. Assim, a oposição à 
política do rei se organizou e se expandiu.  
 Os membros do parlamento exigiam mudanças na sociedade, no Estado e nas leis. Porém, 
Carlos I se recusou a atender a essas reivindicações e, em 1642, iniciou-se a guerra civil, que 
ficou conhecida como Revolução Puritana.  
 Durante a guerra, a população inglesa dividiu-se em dois grupos opostos:  
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 - o grupo dos realistas, formado por cavaleiros que apoiavam o rei; eram grandes 
proprietários de terras e altos membros da Igreja anglicana; 
 - o grupo dos parlamentares, que comandou a guerra contra o rei e estava dividido em 
duas facções: a dos puritanos (integrantes da pequena nobreza, burgueses e camponeses, 
favoráveis à forma republicana de governo e conhecidos como cabeças-redondas) e a dos 
presbiterianos (membros da aristocracia e da grande burguesia mercantil, adeptos da monarquia 
constitucional).  
 
- A república de Cromwell 
 Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza e puritano, comandou o exército do grupo 
dos parlamentares e venceu a guerra. Após a vitória dos parlamenteares, o rei Carlos I foi preso, 
julgado pelo Parlamento e condenado à morte. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o 
governo da Inglaterra em 1649.  
 Durante seu governo, a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos Atos de 
Navegação. Com essa lei, as mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser 
transportadas em navios ingleses ou nos navios dos países que haviam produzido as 
mercadorias. Essa medida fortaleceu a marinha mercante da Inglaterra, fazendo com que esse 
país se tornasse a maior potência naval do mundo.  
 No campo político, Cromwell se tornou um governante autoritária e enfrentou com violência 
os movimentos de oposição a seu governo. Em 1653, dissolveu o Parlamento, estabeleceu uma 
ditadura hereditária e assumiu o título de “lorde protetor da Inglaterra”. 
 Após a morte de Cromwell, em 1658, seu filho e herdeiro, Ricardo, assumiu o governo, 
mas teve dificuldade de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Assim, 
iniciou-se uma nova disputa pelo poder. A burguesia, temendo uma nova guerra civil que 
colocasse em perigo os avanços econômicos conquistados, apoiou a restauração da monarquia 
em 1660.   
    
 

 
 
 

 


