





A Inglaterra durante o governo de Henrique
VIII (1509-1547), após o Ato de supremacia
ingressava no Absolutismo Monárquico.
Com Elizabeth I (1558-1603) o Absolutismo
Monárquico se consolidou na Inglaterra.
Com a morte de Elizabeth I, sem deixar
herdeiros diretos, sobe ao trono Jaime I,
dando início a dinastia Stuart.

Jaime I buscou fortalecer seu poder, utilizando-se
da justificativa do Direito Divino do rei.
 Utilizou-se da Igreja Anglicana como instrumento
de fortalecimento político, perseguindo outros
grupos religiosos na Inglaterra.
 Buscou
ampliar o seu poder, através da
colonização do Ulster (Irlanda Católica - Norte),
submetendo a população desta região.
 Os católicos responderam as arbitrariedades do
governo de Jaime I.








Jaime I convoca o Parlamento para aumentar
os impostos, em função da crescente
necessidade de fortalecer seu exército.
Em função, da Câmara dos Comuns ter
vetado o aumento, o monarca dissolve o
Parlamento. (Ler caixa da pág.87)
O descontentamento da população inglesa,
leva o rei a utilizar a violência, tendo como
consequência a formação do primeiro núcleo
de povoamento do norte das 13 colônias na
América.

 Carlos

I (1625-1649) assume o trono da
Inglaterra,
e
dá
continuidade
ao
fortalecimento da Coroa.
 Apesar da assinatura da Petição de Direitos, o
monarca dissolve o Parlamento e passa a
definir as questões econômicas.
 Ampliação
da
obrigatoriedade
do
anglicanismo a todos os lugares dominados
pela Inglaterra.
 Invasão do exército da Escócia (presbiteriana)
em oposição a falta de liberdade religiosa.

Carlos I volta a convocar o Parlamento para
garantir a luta contra a Escócia, mediante acordo.
 Recuo do exército da Escócia.
 Em função da tentativa do monarca Carlos I de
combater as revoltas irlandeses, ao domínio
inglês, o Parlamento é convocado e faz exigências
que são negadas pelo rei.
 As forças reais invadem o Parlamento, iniciando
assim uma guerra civil: cavaleiros (nobres –
anglicanos – ligados ao rei) contra os cabeças
redondas (burguesia – presbiterianos e puritanos
– ligados a Câmara dos Comuns – Parlamento).
 Inicia-se a Revolução Inglesa do século XVII.












Assume o poder na Inglaterra o líder do exército dos
cabeças redondas, Oliver Cromwell – República
Puritana.
A Câmara dos Lordes é extinta e inicia-se a retirada
dos direitos feudais, acelerando o desenvolvimento
capitalista.
Uma política de repressão aos opositores é realizada
aos grupos internos, da Escócia e da Irlanda.
Promulga os Atos de Navegação (1651), gerando
desenvolvimento naval e econômico.
Dissolve o Parlamento e se torna ditador perpétuo.
Após sua morte, e a má administração de seu filho,
Richard Cromwell, a Inglaterra passa por instabilidade
política.







O Parlamento aprova a volta dos Stuart ao
poder, assumindo o trono Carlos II (16601685).
Carlos II, busca restabelecer o Absolutismo
Monárquico, o que também ocorreu com seu
irmão Jaime II (Católico).
Diante de tal tentativa, o Parlamento derruba
os dois monarcas e oferece a Coroa a
Guilherme de Orange (Holanda – marido de
Maria Stuart, filha de Jaime II e protestante).

A

chegada de Guilherme em 1688, e a fuga de
Jaime II, foi chamada de Revolução Gloriosa.
 Guilherme
de Orange, coroado
como
Guilherme III, assinou a Declaração de Direito
que
limitava
o
poder
do
monarca,
submetendo a Inglaterra ao Parlamento.
 Inicia-se
na
Inglaterra
a
Monarquia

Constitucional.

O

caminho em direção ao capitalismo
(Parlamento e burguesia) levou a Inglaterra a
ter hegemonia no continente europeu.

Faça as questões abaixo em seu caderno, consultando seus materiais (livro, caderno, internet e
PowerPoint).
1.
2.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Como a Revolução Inglesa pode ser definida?
Qual fator político se destaca como motivação para este processo revolucionário?
Quais grupos políticos e sociais estavam envolvidos na Guerra Civil na Inglaterra no
século XVII?
Relacione a configuração da bandeira da Reino Unido, apresentada no 7º slide, ao
processo da Revolução Inglesa.
Como as questões religiosas contribuem para que diversos conflitos ocorram na
Inglaterra no século XVII?
Como a colonização das treze colônias se relaciona à esta revolução?
Qual foi a maior transformação (ruptura) política que ocorreu na Inglaterra em função
da Revolução Inglesa?
Pesquise sobre o principal fator político que levou a renúncia de David Cameron do
posto de Primeiro Ministro.
Monte um quadro esquemático, utilizando cada um dos slides apresentados como um
ponto onde setas sairão e se ligarão a outros, semelhante ao que foi mostrado em sala
de aula. A diferença está no fato de que a sequência dos quadros já está determinada
pela ordem do PowerPoint.

Isabel II ou Elizabeth II (nome
completo:
Elizabeth
Alexandra
Mary; Londres, 21 de Abril de 1926) a
atual monarca constitucional e chefe de
Estado do Reino Unido da Grã-Bretanha

Theresa May assumiu como Primeira Ministra na Inglaterra, a
partir da renúncia de David Cameron, desde 13 de julho de
2016

http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Cameron

A rainha Isabel II é também a chefe da Comunidade de Nações, governante
suprema da igreja da Inglaterra (também denominada Igreja
Anglicana), comandante-em-chefe das Forças Armadas do Reino
Unido, Lorde de Mann e Duquesa de Normandia; ela reina com esses títulos
desde a morte de seu pai, rei Jorge VI, em 6 de fevereiro de 1952.
Pertence a casa reinante dos Windsor - Dinastia existente desde 1910.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Windsor

