
 

 

Tarefa 7 professora Anna 
 
01. A Revolução Gloriosa selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de terras, 

fortaleceu o Parlamento, e criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico inglês e à instauração 
do capitalismo industrial na Inglaterra. Com base em tal afirmação, explique de que forma a Revolução 
Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra uma das maiores potências econômicas do período. 

 
02. Explique em que medida a Revolução Gloriosa transformou a posição política assumida pela monarquia 

britânica a partir da assinatura da Bill of Rights. 
 
03. “Nas outras monarquias da Europa, procura-se ganhar a benevolência do rei; na Inglaterra, o rei procura 

ganhar a benevolência [da Câmara] dos Comuns.” (DELEYRE, Alexandre. Tableau de l’Europe. 1774). 
Essa diferença entre a monarquia inglesa e as do continente deve-se a que? 

 
04. “O rei é vencido e preso. O Parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o Exército. A 

intransigência de Carlos, a radicalização do Exército, a inépcia do Parlamento somam-se para impedir essa 
saída "moderada"; o rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra civil termina com a sua prisão pela 
segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical (1649): os 
presbiterianos são excluídos do Parlamento, a câmara dos lordes é extinta, o rei decapitado por traição ao 
seu povo após um julgamento solene sem precedentes, proclamada a república; mas essas bandeiras 
radicais são tomadas por generais independentes, Cromwell à testa, que as esvaziam de seu conteúdo 
social.” (RENATO JANINE RIBEIRO. In: HILL, Christopher. "O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais 
durante a Revolução Inglesa de 1640". São Paulo: companhia das letras, 1987). 
O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século XVII: a Revolução 
Puritana (1642-1649). A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência 
republicana, sob a liderança de Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a 
decretação do primeiro Ato de Navegação. O que determinava o Ato de Navegação? 

 
05. Como se chamou a segunda fase da Revolução Inglesa? O que a desencadeou?  
 
06. O desfecho da revolução consagrou o poder da burguesia inglesa, por quê? 
 
07. Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o “Século das Luzes” ? 
 
08. Como os pensadores iluministas pensavam a relação existente entre o Estado e a Igreja? 
 
09. Do ponto de vista científico, como os iluministas acreditavam ser possível compreender algum objeto de 

estudo? 
 
10. Com relação ao enciclopedismo, responda: 

a) O que era o enciclopedismo? 
b) Quais as implicações do enciclopedismo ao iluminismo? 

 
Gabarito 
 
01. A limitação da autoridade real imposta pela revolução fez com que o Parlamento, dominando por 

representantes da burguesia, tivesse poder sob as mais importantes questões do país. Dessa forma, foram 
incorporadas medidas que progressivamente desenvolveram as atividades mercantis e ofereceram o 
acúmulo de capitais para que a Inglaterra assumisse posição pioneira no desenvolvimento das tecnologias 
e práticas que marcaram a Revolução Industrial. 

 
02. A partir da assinatura desse documento, a monarquia absolutista perdia seu lugar no cenário político 

britânico. O rei não poderia anular as leis que fossem aprovadas pelo Parlamento e diversas ações 
administrativas também deveriam passar pelo crivo dessa mesma instituição. Sendo assim, o monarca 
assumia uma função decorativa ao estar subordinado às ações do Parlamento.   

 
03. As revoluções políticas de 1640 (Puritana) e 1688 (Gloriosa), que retiraram do rei o poder de se sobrepor 

ao Parlamento. As duas revoluções mencionadas puseram fim à monarquia absolutista na Inglaterra, 
abrindo o período da monarquia constitucional, com um maior poder do Parlamento que do rei. 
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04. A política dos Atos de Navegação proibia que os portos ingleses fossem usados por navios de outras 
nações, exceto quando estes transportavam matéria-prima inglesa. A importância dessa lei para a 
economia inglesa foi enorme, pois, em longo prazo, forneceu os meios e estrutura básica para o 
desenvolvimento industrial desse país. 

 
05. Revolução Gloriosa. Foi desencadeada porque os reis  da dinastia Stuart, de volta ao poder, queriam 

restaurar o poder do catolicismo na Inglaterra. 
 
06. A Revolução Gloriosa assinalou o início da monarquia constitucional na Inglaterra, em que o poder passou a 

ser exercido de fato pelo Parlamento, dominado pela nobreza capitalista e pelos burgueses. O novo 
governo estimulou o livre-comércio, a modernização dos portos e a construção de estradas e navios, 
medidas necessárias ao desenvolvimento do comércio marítimo britânico. 

 
07. A ideia de “luz” ou “iluminação” simbolizava uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da 

razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Nesse sentido, a “luz” da razão representava o 
oposto das “trevas” impostas pela ignorância e pelo misticismo. 

 
08. Na visão de vários iluministas, a Igreja não deveria interferir nas questões políticas da época. Tendo suas 

ações voltadas para os homens, as instituições políticas deveriam ser guiadas por um modelo racional de 
organização política que não se apoiava em justificativas religiosas ou que sofressem algum tipo de 
interferência clerical. 

 
09. Para os iluministas, a investigação científica deveria ser guiada pelas críticas, dúvidas e suposições do 

pesquisador. Através desse universo de ideias, ele iria consolidar um método capaz de responder as suas 
perguntas. Caso o método empregado se mostrasse eficiente, ele alcançaria uma nova forma de 
conhecimento. 

 
10.  

a) O enciclopedismo foi um movimento que empreendeu a reunião de vários artigos onde os mais 
expressivos pensadores do iluminismo registravam as suas ideias. Através da reunião desses artigos, 
era montada uma grande enciclopédia capaz de aglomerar as várias manifestações de conhecimento 
da era iluminista. 

b) O movimento enciclopedista foi de grande importância para que o conhecimento dos estudiosos e 
pensadores daquela época fosse difundido em vários lugares da Europa. Dessa forma, os valores do 
iluminismo alcançaram diferentes nações e transformaram o jeito de se compreender o mundo, 
investigar a natureza e organizar as instituições políticas. 

 
 


