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A Revolução Puritana 

 

Resumo 

 

A revolução puritana aconteceu na Inglaterra no século XVII. Ela foi marcada por um conflito entre a dinastia 

Stuart e o Parlamento, insatisfeito com a forma autoritária com a qual os Stuart governavam. Desde que 

tinham assumido o poder na Inglaterra - após a morte de Elizabeth I, sem herdeiros - os Stuart governaram 

sem respeitar o parlamento. Ele foi, inclusive, dissolvido em alguns momentos e impostos foram aprovados 

sem que ele fosse consultado. Como a burguesia tinha um importante papel no parlamento, isso foi 

progressivamente ampliando a insatisfação dos burgueses. 

Nesse contexto o Parlamento tentou, ainda, impor ao rei  a “Petição dos Direitos”, documento que afirmava 

que medidas como impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército não poderiam ser executados 

sem a autorização parlamentar. No entanto, embora Carlos I tenha aceitado a imposição, ela não foi cumprida, 

o que gerou novos atritos. 

Além dessas questões de ordem econômica, a burguesia (em sua maioria puritana) se via cada vez mais 

insatisfeita com as perseguições religiosas ao puritanismo. Essas insatisfações somadas, levaram a 

Inglaterra a uma Guerra Civil.  Articulou-se, de um lado, as tropas fiéis ao rei, chamadas de cavaleiro,  e, do 

outro,  o exército do parlamento  -  revolucionário -  que recebeu o apelido “cabeças redondas”, pois não 

usavam perucas como a tradicional nobreza inglesa (que em sua maioria apoiava o rei). 

O exército do Parlamento, comandado por Oliver Cromwell, conseguiu vencer as tropas do rei, Carlos I, e esse 

episódio ficou conhecido como Revolução Puritana. O rei foi decapitado e a Inglaterra se tornou uma 

República liderada por Cromwell. 

 
O rei decapitado. 

 

O comando de Cromwell no conflito revolucionou a organização militar da época, tornando-a muito mais 

eficiente. A ascensão aos postos de oficiais passou a depender do mérito e  não mais do nascimento.Esse 

novo modelo ficou conhecido como “exército de novo tipo”. 
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Nesse conflito houve, além disso, a participação de camadas populares, os Niveladores (trabalhadores 

urbanos) e escavadores (camponeses), que reivindicavam, respectivamente, o direito a participação política 

e a reforma agrária. Apesar de sua importância para a vitória das tropas do Parlamento, quando Cromwell 

assumiu, eles não tiveram suas reivindicações atendidas.  
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Exercícios 

 

1. A Reforma, a despeito de sua hostilidade à magia, estimulara o espírito de profecia. A abolição dos 

intermediários entre o homem e a divindade, bem como a ênfase na consciência individual, deixavam 

Deus falar diretamente a seus eleitos. Era obrigação destes tornar conhecida a Sua mensagem. E Deus 

não fazia acepção de pessoas: preferia falar a John Knox do que à sua rainha, Maria Stuart da Escócia. 

O próprio Knox agradeceu a Deus ter-lhe dado o dom de profetizar, que assim estabelecia que ele era 

um homem de boa-fé. Na Inglaterra, as décadas revolucionárias deram ampla difusão ao que 

praticamente constituía uma profissão nova – a do profeta, quer na qualidade de intérprete dos astros, 

ou dos mitos populares tradicionais, ou, ainda, da Bíblia.  
HILL, Christopher, O mundo de ponta-cabeça. Ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640.  

Trad. Renato Janine Ribeiro. São Paulo, Companhia das Letras, 1987, p. 103.  

 

O texto se refere ao ambiente político e religioso da Inglaterra no século XVII. A esse respeito é 

CORRETO afirmar:   

a) A insatisfação popular na Inglaterra era decorrente da perspectiva protestante de manter os 

sacerdotes como intermediários entre Deus e os homens.   

b) Os revolucionários basearam-se em princípios estritamente racionais e científicos, em uma nítida 

ruptura com as crenças e o profetismo da época.   

c) Apesar de todas as disputas religiosas dos séculos XVI e XVII, os monarcas ingleses mantiveram-

se neutros, o que permitiu a preservação da monarquia.   

d) Para os revolucionários ingleses, Deus considerava apenas os parlamentares como pessoas aptas 

a transmitir a doutrina e indicar os caminhos da salvação.   

e) A movimentação revolucionária esteve vinculada aos conflitos religiosos decorrentes da chamada 

Reforma Protestante iniciada no século XV                                                                                                                                                                                                 

 

2. A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do século XVII. 

Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que   

a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, pois os conflitos internos 

provocaram forte redução da produção e exportação de manufaturados.   

b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos cavadores e dos niveladores, 

que defendiam o fim da monarquia e dos privilégios dos nobres.   

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas políticas e sociais, 

desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes.   

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos 

pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo Parlamento.   

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos seguintes, abalaram França, Portugal e as 

colônias na América, provocando a ascensão política do proletariado industrial. 
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3. A Revolução Inglesa de fins do século XVII pode ser considerada como a primeira revolução burguesa 

no continente Europeu. Sobre esta revolução é correto afirmar:   

a) O Parlamento e os monarcas tinham a mesma posição em relação à necessidade de impostos para 

a manutenção do Estado e a confiança de que o rei decidia sobre essa questão.   

b) Jaime I e Carlos I reorganizaram o Estado com seu comando forte e centralizador, deixando o 

legado da eficiência para os próximos monarcas.   

c) As condições econômicas e políticas estiveram estáveis durante o período pré-revolucionário.   

d) A Carta dos Direitos sagrou-se como documento de valor constitucional e foi aceita pelo casal 

Guilherme e Maria, novos monarcas por declaração do Parlamento.  

e) As divergências entre anglicanos e calvinistas foram um elemento essencial do processo 

revolucionário, que findou com a aceitação da mesma religião por todos.  

 

 

4. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. 

Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de 

prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável 

convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar 

e conservar as leis. Declaração dos Direitos.  
Disponível em http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 20 dez. 2011 (adaptado).  

 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados 

europeus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa 

continental estão indicados, respectivamente, em:  

a) Redução da influência do papa — Teocracia.  

b) Limitação do poder do soberano —Absolutismo.  

c) Ampliação da dominação da nobreza —República.  

d) Expansão da força do presidente —Parlamentarismo.  

e) Restrição da competência do congresso —Presidencialismo. 
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5. Entre os eventos que merecem destaque na consolidação do absolutismo inglês estão o embate entre 

os York e os Lancaster, na Guerra das Duas Rosas, o controle dos nobres por  Henrique VII e, finalmente, 

as ações de Henrique VIII, que rompeu com o papa e fundou a Igreja Anglicana, mantida sob sua tutela. 

Com a morte de Henrique VIII e a ascensão de Elizabeth I, o absolutismo inglês conheceu seu período 

de maturidade. As ações de Elizabeth I e de seus sucessores, adotando medidas mercantilistas, criando 

companhias de comércio, dissolvendo o Parlamento, exigindo pensão vitalícia e criando taxas, 

marcaram acontecimentos que culminaram, décadas mais tarde, numa página da história da sociedade 

inglesa conhecida como Revolução Gloriosa. Neste cenário,   

a) a economia inglesa, diante da instabilidade política, teve um desenvolvimento irregular no século 

XIX, atrasando sua industrialização frente a outros países.   

b) a monarquia absolutista inglesa, reconhecendo suas limitações, tomou a iniciativa na criação do 

Bill of Rights, evitando novas guerras civis no país.   

c) as medidas absolutistas insuflaram questionamentos na sociedade inglesa, favorecendo 

mudanças e rupturas na estrutura política do país.   

d) as características absolutistas da monarquia inglesa a afastavam do modelo constitucional que, 

desde o final da Idade Média, predominava na Europa. 

 

6. A Revolução Inglesa do século XVII foi um movimento com características religiosas, políticas, 

econômicas e sociais. Do ponto de vista institucional, ou seja, político, foi uma luta entre   

a) a burguesia e a nobreza progressista.   

b) o Parlamento e o Estado absolutista.  

c) os católicos e os anglicanos.   

d) a pequena burguesia mercantil e a alta burguesia  industrial.   

e) a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa.  

 

 

7. Sobre as Revoluções Inglesas do século XVII, é CORRETO afirmar que:   

a) Oliver Cromwell evitou a centralização do poder quando se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra 

em 1653, pois repudiava o poder absolutista.   

b) após a guerra civil da década de 1640, o rei Carlos I foi executado e a República na Inglaterra foi 

estabelecida temporariamente.   

c) Guilherme de Orange, um dos líderes do Exército Revolucionário que lutou na década de 1640 

contra o poder absolutista do rei Carlos I, foi coroado como o novo rei inglês.   

d) a Revolução Gloriosa (1688) representou a ascensão ao poder dos grupos sociais mais radicais 

que aboliram a propriedade privada. 
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8. “Para o progresso do armamento marítimo e da navegação, que sob a boa providência e proteção divina 

interessam tanto à prosperidade, à segurança e ao poderio deste reino [...], nenhuma mercadoria será 

importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade, ou 

em possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e África, noutros navios senão nos que [...] 

pertencem a súditos ingleses [...] e que são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma 

equipagem com três quartos de ingleses [...], nenhum estrangeiro [...] poderá exercer o ofício de 

mercador ou corretor num dos lugares supracitados, sob pena de confisco de todos os seus  bens e 

mercadorias [...]”. Segundo Ato de Navegação de 1660.  

In: Pierre Deyon. O mercantilismo. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 94-95.  

 

Por meio do Ato de Navegação de 1660, o governo inglês:   

a) estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por qualquer país europeu fossem 

transportadas por navios ingleses.   

b) monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria naval inglesa, aumentando ainda 

mais a presença da Inglaterra  nos mares do mundo.   

c) enfrentava a poderosa França retirando-lhe a posição privilegiada de intermediária comercial em 

nível mundial.   

d) desenvolvia a sua marinha, incentivava a indústria, expandia o Império, abrindo novos mercados 

internacionais ao seu excedente  agrícola.  

e) protegia os produtos ingleses, matérias-primas e manufaturados, que deveriam ter sua saída 

dificultada, de modo a gerar acúmulo de metais preciosos no Reino inglês.  

 

 

9. Sobre as Revoluções Burguesas, são feitas as seguintes afirmações:  

I. Consolidam o liberalismo e marcam mudanças nas estruturas econômicas, políticas e sociais de 

suas respectivas sociedades.  

II. Têm como base a defesa do Antigo Regime e iniciam a transição do feudalismo para o capitalismo.  

III. Seus exemplos mais expressivos são: Revolução Inglesa (1644), Revolução Americana (1776) e 

Revolução Francesa (1789).  

Assinale o correto.   

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.   

b) Apenas as afirmações I e III são falsas.   

c) Apenas as afirmações II e III são falsas.   

d) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
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10.   As revoluções contra o poder absolutista dos reis atravessaram grande parte da história moderna da 

Europa. Houve, no entanto, diferenças entre as revoluções francesa e inglesa. Assinale a alternativa 

correta.    

a) Na França, a oposição ao absolutismo implicou, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, o 

estabelecimento de um regime republicano, mesmo que passageiro.   

b) A revolução inglesa, diferentemente da francesa, reivindicou os direitos do Parlamento contra o 

arbítrio real, expressos por documentos escritos que remontavam à Idade Média.   

c) A revolução inglesa, ao contrário da francesa, contou com o apoio popular na luta contra os reis 

absolutistas, desvinculando-se de disputas entre facções religiosas.   

d) A luta contra o absolutismo na França distinguiu-se do processo que se desenvolveu na Inglaterra 

pela violência e execução do monarca absolutista.   

e) A revolução francesa removeu os obstáculos impostos à economia pelo antigo regime, 

industrializando o país no século XVIII; na Inglaterra, ao contrário, a revolução conteve o 

crescimento econômico. 
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Gabarito 

 

1. E 

As revoluções inglesas do século XVII ocorreram devido a uma mistura de interesses políticos e 

socioeconômicos, insuflados,em grande medida, pelas questões religiosas que atingiram a Inglaterra a 

partir de meados do século XVI. Em 1640, foram os puritanos (calvinistas ingleses) que lideraram a luta 

que levou à queda de Carlos I e à instalação da República de Cromwell. E em 1688 a reação à monarquia 

católica dos Stuart foi decisiva na aliança que possibilitou a Revolução Gloriosa que pôs fim ao 

absolutismo na Inglaterra 

 

2. D 

As “Revoluções Inglesas”, do século XVII, foram as primeiras revoluções burguesas de caráter anti 

absolutista na Europa.  

 

3.  D 

No século XVII a Inglaterra vivenciou duas revoluções: a Revolução Puritana, marcada pela Guerra Civil e 

pela decapitação do rei, e, no final do século, a Revolução Gloriosa, que extinguiu a dinastia Stuart e o 

absolutismo, sendo que o novo rei, Guilherme de Orange, teve de se submeter às imposições do 

Parlamento. 

 

4. B 

A Declaração dos Direitos ou “Bill of Rights” foi um documento produzido com o desfecho da Revolução 

Gloriosa, que eliminou o absolutismo da Inglaterra e fortaleceu o papel do Parlamento enquanto 

instituição de governo no país. 

 

5. B 

Depois da Revolução Puritana (1641-1649), as camadas populares não tiveram suas reivindicações 

atendidas pela República de Cromwell, que buscou atender principalmente reivindicações da burguesia 

puritana.  

 

6. B 

A Revolução Inglesa (Puritana e Gloriosa) representou o choque entre as tendências absolutistas dos reis 

Stuart’s e o Parlamento, no qual havia o predomínio da ideologia burguesa, que pretendia manter o poder 

real limitado. 

 

7. B 

Após um longo período de guerra civil na década de 1640 (Revolução Puritana), foi instalada uma 

República na Inglaterra, liderada por Oliver Cromwell que apoiado pelo exército, se impôs sobre o 

Conselho de Estado (poder Executivo) e o Parlamento. Em 1653, sob o título de Lorde Protetor, 

transformou-se em ditador vitalício e hereditário. 
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8. B 

Eles contribuíram, além disso, para o acúmulo de capitais por parte da burguesia. 

 

9. D 

Ao contrário do colocado na afirmação III, ela não defendia o Antigo Regime. 

 

10. B 

Esse documento foi  o Bill Of Rights, que restringiu o poder do monarca, pondo fim ao absolutismo na 

Inglaterra. 

 


