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ABSOLUTISMO INGLÊS E REVOLUÇÕES INGLESAS – AULAS 19 E 20  
 

                                             Rodolfo Neves 

 

DAS CRUZADAS À MAGNA CARTA 

Os passos para o absolutismo 
1. Guilherme I, o conquistador (1028-1087): 
- Divisão do reino em condados (shires). 
- Nomeação dos sheriffs: fiscais reais. 

2. Henrique II (1133-1189): 
- Criação da common law: lei comum para todo o reino. 

3. Ricardo I, coração de leão (1157-1199): 
- Batalhas com a França na Normandia + 3ª Cruzada. 
- Guerras prolongadas: altos custos = aumento de impostos.  
- Ausência prolongada do rei no trono = fortalecimento da nobreza. 

 
João sem terra (1166-1216) e a Magna Carta 
Oposição da aristocracia devido às seguintes causas: 
- Aumento de impostos + tentativa de confisco de terras da igreja. 
- Resultado: revolta feudal. 
- Consequência: Magna Carta (1215) = início do parlamento. 
- Grande conselho (pré-parlamento):   
- Clero + barões (nobres) = limite ao poder real. 

- Estatutos de Oxford: consolidação do parlamento.  
- Estrutura bicameral: câmara dos lordes e câmara dos comuns. 

 
 
 
A expansão do comércio 
- Crescimento das cidades. 
- Enriquecimento da burguesia. 
- Aburguesamento de parte da nobreza:  
• Produção rural passa a abastecer as cidades e as manufaturas 

(alimentos e lã). 
- Consequência: cercamentos. 
-  

Cercamentos (enclosures) 
- Lei aprovada pelo parlamento. 
- Mansos comunais = passaram a ser pastos privados. 
- Objetivos: fornecer lã (matéria prima) e mão de obra para as cidades 

(êxodo rural). 
- Séc. XVI: ampliação dos cercamentos (rainha Elizabeth I). 

 
A Guerra dos Cem Anos (1337-1453) 
- Enfraquecimento da nobreza = revoltas camponesas. 
• Consequência: apoio da nobreza ao poder real por proteção. 

- Derrota na Guerra dos Cem Anos: 
• Perda de Flandres = declínio do comércio. 
• Enfraquecimento da nobreza aburguesada e da burguesia. 
• Enfraquecimento do parlamento.  

 
Guerra das Duas Rosas (1455-1485) 

Disputa pelo trono inglês entre duas famílias: 
- Lancasters: nobreza tradicional (rosa vermelha). 
- Yorks: nobreza aburguesada (rosa branca). 

Resultado: início da dinastia Tudor (Yorks + Lancasters). 
 
Dinastia tudor (1485-1603) 

- Henrique VII (1457-1509): pacificação interna da Inglaterra. 
- Henrique VIII (1491-1547): controle sobre o clero (anglicanismo). 
- Elizabeth I (1533-1603): 39 artigos + pirataria = consolidação do 

absolutismo. 
 

 
 
 
 
Jaime I (1603-1625) 
- Adota o princípio do direito divino dos reis. 
- Apoio da nobreza feudal = reforço dos privilégios feudais. 
- Oposição da burguesia e nobreza aburguesada (parlamento). 
- Perseguição aos puritanos. 
- Fuga de puritanos para a américa: fundação da colônia de Plymouth. 

 
Carlos I (1625-1648) 
- Absolutismo nos moldes franceses (influência de Luís XIII). 
- Criação de impostos sem aprovação do parlamento. 

• Exemplo: ship money. 
- 1628: Petição dos Direitos: 

 “2ª Magna Carta” = exigia a submissão do rei ao parlamento 
 Carlos I: usa o exército para fechar o parlamento. 
 1628-1640 = “Longo Recesso”. 

 
A revolta da Escócia (1640) 
- Carlos I:  reabre o parlamento para obter fundos para a guerra contra a 

Escócia. 
- Parlamento: recusa-se a apoiar o rei. 
- O rei ordena o fechamento do parlamento. 
- Resultado: Guerra Civil (Revolução Puritana / 1642-1648). 

 
A Guerra Civil (1640-1648) 

Cavaleiros 
(nobreza feudal/apoio ao rei) 

X 
Cabeças Redondas 

(burguesia puritana + gentry) 
 

Cabeças redondas:  Oliver Cromwell + New Model Army + Diggers e 
Levellers. 
 

Vitória dos Cabeças Redondas. 
- Fim da monarquia = execução de Carlos I. 
- Início da República Puritana. 

 
 

 
O governo de Cromwell 
1651: Ato de Navegação. 
• Fortalecimento da marinha britânica. 
1652-1654: guerra contra a Holanda = vitória inglesa. 
• 1653: durante a guerra, Cromwell dissolve o parlamento. 
• 1653-1658: Cromwell = lorde protetor da república. 
1658: morte de Cromwell: disputa interna pelo poder. 
• Retorno dos Stuarts (Restauração). 
 
 
 
Carlos II (1660-1685) 
- Filho de Carlos I. 
- Retomada do absolutismo católico. 
- Divisão do parlamento em dois grupos políticos: 
• Whigs: liberais, puritanos (John Locke). 
• Tories: conservadores/nobreza feudal anglicana. 

 
Jaime II (1685-1689) 
Tentativa de restauração do catolicismo na Inglaterra. 
Oposição dos whigs e tories ao rei. 
Resultado: Revolução Gloriosa (1688-1689). 
- Rei x whigs + tories. 
- Vitória do parlamento (whigs+tories) sobre o rei. 

Novo monarca: Guilherme de Orange. 
- Criação da Bill of Rights. 
 
Bill of Rights 
- Submissão do rei ao parlamento. 
- Criação de um exército parlamentar permanente. 
- Liberdade de imprensa. 
- Preservação da propriedade privada. 
- Autonomia do poder judiciário. 
- Manutenção do voto censitário. 
- Rei = poder de veto sobre a câmara dos comuns. 
- Poder: concentrado nas mãos da aristocracia. 

 

A REPÚBLICA PURITANA (1649-1658) 

 

A RESTAURAÇÃO E A REVOLUÇÃO GLORIOSA 

 

OS SÉCULOS XIV E XV 

 

A DINASTIA STUART (1603-1689) 
 

 


