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A Revolução Gloriosa (1688-1689) 
 
Resumo 

 
Antecedentes 
 

Os eventos que marcaram a chamada Revolução Gloriosa fazem parte do amplo processo 

revolucionário Inglês, assim, o período entre 1688 e 1689 sucedeu a chamada Revolução Puritana, que levou 

o rei Carlos I, da dinastia Stuart, a ser decapitado.  

Durante esse processo, uma série de conflitos entre as forças absolutistas e uma burguesia em 

ascensão,  defensora do parlamentarismo monárquico e do protestantismo, desenrolaram-se levando a 

Inglaterra a uma Guerra Civil. A queda dos Stuarts, em 1649, representou o fim provisório do absolutismo, 

sendo então substituído pelo modelo republicano de Oliver Cromwell que, apesar de ser uma república, 

mostrou um perfil extremamente autoritário. 

Após a morte de Oliver Cromwell em 1658, seu filho, Richard Cromwell assumiu brevemente o poder, 

mas logo foi deposto, dando início em 1669 a um processo de restauração monárquica protagonizado pelo 

próprio parlamento. 

 

A restauração monárquica 

A volta dos Stuarts ao trono inglês foi possível graças aos acordos realizados entre o parlamento e o 

monarca, que garantiu a redução dos poderes reais e o respeito às decisões e poderes do próprio parlamento 

inglês. Carlos II ficou no trono inglês até 1685, mantendo uma relação de constante tensão com o parlamento 

e com fortes tendências absolutistas. 

A principal questão de Carlos II era seu posicionamento quanto ao catolicismo, tendo se casado 

inclusive com Catarina de Portugal, uma princesa católica. Essa aproximação do rei a figuras católicas e a 

suspeita de seu irmão, Jaime II, também ser católico não era bem vista pelo parlamento e pela burguesia 

protestante de uma forma geral. Em 1673 Carlos II ainda tentou aprovar a Declaração de Indulgência, 

permitindo a liberdade religiosa aos católicos, mas foi recusada pelo parlamento, gerando ainda mais tensões. 

A crise se intensificou com as disputas entre os partidos Whig (liberal) e Tory (conservador), levando 

Carlos I a dissolver o parlamento em 1681 e a retomar o absolutismo, governando sozinho, até sua morte em 

1685. Como não deixou herdeiros, seu irmão, o Duque de York, assume o trono como Jaime II, aprofundando 

as tensões com o parlamento. 
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A Revolução Gloriosa 

Ao assumir o trono, Jaime II manteve as políticas pró-catolicismo de Carlos II, no entanto, se mostrou 

muito mais autoritário que o irmão, oprimindo revoltas, ignorando o parlamento e atacando puritanos. A 

postura de Jaime II como monarca inicialmente foi negligenciada, pois os grupos liberais acreditavam que seu 

governo logo teria fim, sendo sucedido por sua filha protestante e pelo príncipe Guilherme de Orange. 

No entanto, o nascimento de um novo filho, saudável e possivelmente herdeiro direto do trono, 

desequilibrou a situação, intensificando a luta das camadas liberais contra o absolutismo de Jaime II. Assim, 

a deposição de Jaime II na chamada Revolução Gloriosa começou com uma manobra do próprio parlamento 

que, conspirando com o príncipe Guilherme de Orange reuniu um exército anglo-holandês para depor Jaime 

II. 

A revolução foi chamada de gloriosa porque, apesar da presença de soldados, não houve 

derramamento de sangue, visto que as tropas de Jaime II deserdaram, abandonando o rei a própria sorte e 

sendo deposto sem resistência.  

Assim, o holandês Guilherme de Orange e sua esposa Maria Stuart, filha de Jaime II, assumiram o 

trono em 1689 e assinaram a “Declaração dos Direitos” (Bill of Rights), transferindo o poder do governo para 

o próprio parlamento e encerrando, definitivamente, o absolutismo na Inglaterra. 
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Exercícios 
 

1. (UNIPAR PR/2007) Na era moderna, a primeira vez que um poder limitado foi instaurado ocorreu a 

partir de: 

a) 1580, com a União Ibérica que reuniu Portugal e Espanha por meio de um governo constitucional.  

b) 1688-89, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra que implantou a monarquia parlamentar.  

c) 1787, com a Constituição americana que determinou as bases dos Estados Unidos da América. 

d) 1789, com a Revolução Francesa e o governo constitucional de Napoleão Bonaparte. 

e) 1848, com a Revolução socialista na França onde os governantes passaram a ser eleitos 

diretamente pelo povo.  

 

 

2. (Mackenzie SP/2014) A Revolução Gloriosa, na Inglaterra (1688–1689), marcou o início de uma época 

de grande prosperidade para o país, lançando as bases para o desenvolvimento capitalista, e permitiu 

que o país fosse o pioneiro na Revolução Industrial do século XVIII. Podemos estabelecer uma relação 

entre os dois eventos porque: 

a) o governo passou a impor a religião anglicana, dando fim aos conflitos religiosos e aos massacres 

entre católicos e protestantes, liberando mão de obra para as novas técnicas de produção.  

b) o poder real, com a retomada do absolutismo, não encontra empecilhos para dar fim ao sistema 

feudal e incentivar a prática capitalista para aumentar os recursos do Tesouro Nacional.  

c) o país, com o advento do Parlamentarismo, passou por transformações, como o acordo político e 

econômico entre a burguesia e a nobreza rural que, juntas, promoveram o desenvolvimento 

econômico. 

d) tanto a tolerância religiosa quanto uma maior liberdade de expressão política por parte da 

sociedade civil, características do despotismo esclarecido, incentivaram o desenvolvimento 

econômico. 

e) o desenvolvimento de uma monarquia, com características de um Estado liberal, permitiu a união 

de todas as classes sociais na Inglaterra, o que permitiu a modificação das relações trabalhistas 

no campo.  
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3. (ESPM/2012) No século XVII, a Inglaterra foi adquirindo os contornos da potência mundial que se 

tornaria nos séculos seguintes. Para tanto, priorizou-se o desenvolvimento da indústria naval, lançando-

se, a partir de 1650, os Atos de Navegação, decretos que protegiam os mercadores ingleses e 

suprimiam a participação holandesa, muito forte até então. 
(Cláudio Vicentino. História Geral)  

Os Atos de Navegação foram lançados:  

a) pelos reis da dinastia Tudor.  

b) pelos reis da dinastia Stuart.  

c) pelos reis da dinastia Windsor. 

d) após a Revolução Gloriosa e a adoção da monarquia parlamentarista. 

e) durante o governo de Cromwell, sob a vigência da República Puritana.  

 

 

4. (FUVEST SP/2014) As chamadas “revoluções inglesas”, transcorridas entre 1640 e 1688, tiveram como 

resultados imediatos: 

a) a proclamação dos Direitos do Homem e do Cidadão e o fim dos monopólios comerciais.  

b) o surgimento da monarquia absoluta e as guerras contra a França napoleônica.  

c) o reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas 

questões locais. 

d) o fim do anglicanismo e o início das demarcações das terras comuns. 

e) o fortalecimento do Parlamento e o aumento, no governo, da influência dos grupos ligados às 

atividades comerciais.  

 

 

5. (UNESP SP/2012) 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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6. Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, depois de ter assinado o Bill Of 

Rights, com as limitações impostas pelo Parlamento à monarquia. Sobre essas limitações é correto 

dizer que: 

a) instituíam um ministério composto pela nobreza latifundiária e a burguesia urbana.  

b) instituíam o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os cultos, o que 

foi confirmado pelo rei, apesar de ele ser católico extremado.  

c) combatiam a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a propriedade privada. 

d) dispensavam a aprovação das Câmaras para o aumento de impostos. 

e) configuraram um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absoluta vigente por 

uma monarquia constitucional.  

 

 

7. (UFPB/2005) Acerca da Revolução Inglesa, é correto afirmar: 

a) A Revolução Gloriosa de 1688 é considerada pelos historiadores como um movimento de instalação 

de uma ordem parlamentar forte, em contradição com as inspirações absolutistas da Revolução 

Puritana de 1640.  

b) A principal conseqüência da Revolução Gloriosa foi o estabelecimento da República e a imediata 

supressão da monarquia, como aconteceria cerca de 100 anos depois na Revolução Francesa.  

c) A subida da Casa de Orange ao trono inglês (1688) representou a restauração do poder absolutista 

e a submissão do Parlamento. 

d) A classe dos yeomen, ou camponeses, foi contrária ao exército parlamentar antiabsolutista de 

Oliver Cromwell, pelo apoio que este recebeu da nobreza rural mais progressista, a chamada gentry. 

e) A Declaração dos Direitos, datada de 1689, limitou o poder político real e abriu caminho para a 

entrada da Inglaterra numa era de prosperidade, reforçando sua modernização econômica.  

 

 

8. (FGV/2009) A chamada Revolução Gloriosa estabeleceu uma nova realidade política na Inglaterra. Em 

1689, Guilherme de Orange foi declarado rei pelo Parlamento. É correto afirmar que esse movimento: 

a) consolidou a identidade nacional inglesa e marcou o apogeu do absolutismo. 

b) destituiu Oliver Cromwell, colocando fim à Revolução Puritana e ao período de tolerância religiosa.  

c) estabeleceu os Atos de Navegação, que decretavam que as mercadorias só poderiam entrar em 

portos nacionais em navios ingleses ou de seus países de origem. 

d) instituiu a Monarquia Parlamentar, consolidando os direitos do Parlamento inglês por meio da Carta 

de Direitos (Bill of Rights). 

e) limitou a atuação do rei por meio da Magna Carta, que determinava que nenhum tributo poderia ser 

imposto sem o consentimento do Parlamento.  
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9. (UNIMONTES MG/2007) A Revolução Gloriosa (1688), na Inglaterra, NÃO significou: 

a) a derrota da monarquia absolutista como forma de governo, na Inglaterra.  

b) a adoção do Parlamentarismo monárquico.  

c) a implantação de um governo com inspiração liberal. 

d) a redução do poder exercido pelo Parlamento. 

 

 

10. (FGV/2011) A história da monarquia inglesa foi marcada por transformações decisivas nos séculos XVI 

e XVII. Sobre tais mudanças é correto afirmar: 

a) Pelo Ato de Supremacia de 1534, o monarca Henrique VIII regularizou o divórcio na Inglaterra e 

dissolveu o Parlamento, consolidando assim seu poder absoluto.  

b) Pelo Ato de Sucessão de 1543, o direito ao trono inglês tornava-se restrito exclusivamente aos 

herdeiros masculinos.  

c) Em 1651, foram promulgados os Atos de Navegação que condenavam o tráfico de escravos e 

legitimavam as investidas inglesas contra navios negreiros. 

d) A monarquia inglesa foi abolida em 1649, durante a revolução liderada por Oliver Cromwell, e foi 

restaurada em 1660. 

e) A Carta de Direitos de 1689 restabelecia os privilégios aristocráticos e o poder absolutista, abalados 

desde a Revolução Puritana.  
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Gabarito 
 

1. B 

A revolução gloriosa decretou o fim definitivo do absolutismo na Inglaterra, ampliando os poderes do 

parlamento e instalando um regime constitucional. 

 

2. C 

A revolução inglesa representou a consolidação política e econômica da burguesia, que passou a realizar 

negócios com a nobreza rural e dinamizar a economia do país, proporcionando o contexto para a 

revolução industrial. 

 

3. E 

Após a Revolução puritana Cromwell assume o poder em um governo republicano de perfil autoritário, 

decretando, assim, os Atos de Navegação. 

 

4. E 

O processo revolucionário inglês marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a consolidação política e 

econômica da burguesia comercial, que tinha seus interesses representados pelo sistema 

parlamentarista. 

 

5. D 

A revolução inglesa derrubou o absolutismo e consolidou o sistema parlamentarismo monárquico na 

Inglaterra. 

 

6. E 

O Bill of Rights assinado por Guilherme III garantia a vigência do parlamentarismo monárquico e o 

enfraquecimento dos poderes reais. 

 

7. E 

A Declaração de Direitos, ao reduzir o poder real e da nobreza e ampliando o poder parlamentar, garantiu 

que os interesses da burguesia de livre comércio fossem conquistados, levando a Inglaterra a um período 

de prosperidade e desenvolvimento econômico. 

 

8. D 

A aliança entre Guilherme de Orange e o Parlamento permitiu a derrubada de Jaime II e a reconquista 

do poder da burguesia em um sistema político de parlamentarismo monárquico. 

 

9. D 

A revolução inglesa, ao contrário do que afirma a opção, representou o fortalecimento do 

parlamentarismo. 

 

 

10. D 
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A revolução inglesa se divide em duas etapas, sendo a monarquia absolutista inicialmente derrubada por 

Cromwell na Revolução Puritana e depois restaurada, após a sua morte, pelo próprio parlamento que, 

por fim, derruba o absolutismo com a revolução gloriosa. 


