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1) O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o Ato de Navegação que
consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como:
R: República Puritana
2) Movimento muito importante que movimentou e abalou a sociedade europeia no século XVII. Esta afirmação
refere-se à Revolução Puritana (1642-1649).
3) A Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver Cromwell. Com relação a esse
período republicano, pode-se afirmar que apenas na tirania de Oliver, o fortalecimento econômico da burguesia
foi apoiado pela dinastia Tudor, cimentando a autoridade real em uma atuação conjunta ao parlamento, em que
eram representadas politicamente a burguesia e a nobreza. Porém, com a sucessão dinástica de Elisabeth I,
entrando em seu lugar a dinastia Stuart, alterou-se a situação política no reino.
4) Entendendo a mudança no modo de governar entre a rainha Elizabeth I em relação aos Stuart.
Os Stuarts formaram uma dinastia que dominou a Inglaterra por mais de 100 anos. Suas atitudes no governo
começaram em 1603 e foram a principal causa da Guerra Civil Inglesa. Eles tinham origem escocesa e políticas
absolutistas que transformaram a religião, a economia e a sociedade da Inglaterra. O primeiro representante
deste grupo foi Jaime I, que assume a realeza após Elizabeth I, representante do fim da Dinastia Tudor. Em seu
mandato, Jaime I causou imenso descontentamento da alta burguesia do país, que estava acostumado com o
desenvolvimento econômico da era Tudor. Após sua morte, seu filho Carlos I assume o poder. Ele dissolve o
parlamento e tenta impor a religião anglicana aos presbiterianos escoceses. Devido a estas atitudes, além do
desentendimento com os parlamentares, é iniciada uma guerra civil liderada por Oliver Cromwell, que termina
no episódio mais conturbado da Dinastia Stuart, quando Carlos I foi preso e decapitado após derrota para
Cromwell e os cabeças-redondas (puritanos ingleses). Porém, Cromwell, que governou o país tiranicamente,
morreu em 1658 e foi substituído por seu filho, que foi deposto após um ano no poder. Desta forma, os Stuarts
voltam a comandar novamente a Inglaterra. Carlos II, filho do executado Carlos I, torna-se rei. Seu governo foi
de caráter absolutista, com inclinações não declaradas ao catolicismo, o que causou uma divisão do parlamento
inglês em dois grupos: os whigs e os tories. Seu sucessor foi Jaime II, que era declaradamente a favor do
catolicismo e deixou os anglicanos (maioria na Inglaterra) descontentes. Além disso, Jaime II destituiu o habeas
corpus, efetuou prisões arbitrárias e tomava medidas violentas para punir opositores. Com isso, em 1688 ocorre
a Revolução Gloriosa, arquitetada pelo genro do rei, Guilherme de Orange. Esta revolução terminou no refúgio
do soberano para a França. Então, os parlamentares decidem entregar o reino para Guilherme e sua esposa,
Maria, filha de Jaime II. Os dois mantiveram-se no poder até o ano de 1714, quando tem início a dinastia
Hannover, que se tornaria a Casa de Windsor, atualmente no poder do Reino Unido.

5) Entendendo a Revolução e algumas medidas de Oliver Cromwell no processo revolucionário inglês do século
XVII, ele foi responsável direto pelo atendimento aos interesses da gentry e da burguesia, como a ampliação das
áreas coloniais e a ampliação da capacidade da marinha mercante.
6) A sociedade inglesa em 1688 ‐1689 vivenciou o episódio então denominado de Revolução Gloriosa. Esta
apresenta como característica principal a promulgação do "Bill of Rights", que é uma declaração de direitos que
passava a regulamentar os poderes do monarca e do Parlamento. Sendo assim, podemos afirmar que esta ação
fez com que houvesse o fortalecimento das atribuições do Parlamento frente ao poder do monarca, instaurando
um conjunto de leis que regulavam, inclusive, a atuação do soberano.
7) A política inglesa após a morte Oliver Cronwell.
Ele veio a falecer em 1658, não se sabe se envenenado ou de febre. Seu corpo foi enterrado na capela de
Westminster. Ricardo, seu filho, foi seu sucessor, mas não tinha o mesmo carisma do pai. Em 1660, houve a
restauração da monarquia. O novo rei, Carlos II, resolveu exumar o corpo de Cromwell e decapitá-lo, expondo a
cabeça na Torre de Londres. Apesar dessa tentativa de condenação póstuma de Cromwell, o nome do líder da
república inglesa ficaria gravado na história.
8) As nossas já conhecidas “revoluções inglesas”, que tanto transmutaram o cenário político inglês ocorridas
entre 1640 e 1688, tiveram como resultados imediatos o já esperado e conhecido fortalecimento do
Parlamento e o aumento, no governo, da influência dos grupos ligados às atividades comerciais.
9) A Revolução Puritana foi um conflito entre a Monarquia e o Parlamento na Inglaterra, porque o rei inglês,
Carlos I, queria governar sem o consentimento do Parlamento. Quando o rei ordenou o fechamento do
Parlamento, o mesmo se dividiu em dois grandes grupos: os diggers (cavadores), que queriam a reforma agrária,
e os leverlles (niveladores), que queriam praticar o catolicismo livremente.

