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D) A REPÚBLICA DE CROMWELL OU PROTETORADO ( 1649 – 1658 )
Cromwell implantou uma república autoritária e auto intitulou-se Lord Protetor do regime

denominado Protetorado. Principais ações:
- Conteve revoltas e separatismos na Irlanda e Escócia . Assim, promoveu a unificação britânica
(Inglaterra-Irlanda-Escócia) = Commomwealth.
- Fortaleceu o comércio exterior através dos Atos de Navegação(1651) . Por eles ,somente
navios ingleses transportariam mercadorias inglesas ou de outros países para a Inglaterra. Em
caso de venda para a Inglaterra só navios do país de origem do produto estariam autorizados a
adentrar em solo inglês. Enfrentou a reação da Holanda (1652-1654) que foi derrotada . A
Inglaterra transformava-se em “Rainha dos Mares”.
- Apesar de ditatorial, Cromwell era idolatrado pelas elites burguesas, principalmente por

deter o avanço das massas populares que organizaram movimentos inspirados numa
“ideologia popular de revolução”. Destaque para os Levellers (Niveladores) e os Diggers
(Escavadores):
. Levellers (Niveladores) espécie de classe média rural. Reivindicavam uma sociedade de

pequenos produtores, com direito de voto e laicização do Estado.
. Diggers (Escavadores) contestavam a legitimidade da propriedade privada e pregavam a

ocupação pela força das terras desocupadas e comuns
- Entretanto, Cromwell morre subitamente e seu filho Richard, em seu curto governo
(1658/1660), não conseguiu manter o Protetorado. Os receios dos grupos dominantes diante
das reivindicações populares resultou no encaminhamento da “Restauração Monárquica”.



E) A RESTAURAÇÃO MONÁRQUICA E A REVOLUÇÃO GLORIOSA ( 1688 – 1689 )
- Governo de Carlos II (1660/1685) retornou com as contradições do Absolutismo Inglês.
Perseguiu os puritanos e concedeu liberdade de culto aos católicos, o que intensificou a
insatisfação do Parlamento.
- Com a morte de Carlos II o trono passa a seu irmão Jaime II (1685-1688) . Principais ações:
. aproximação perigosa com a França de Luís XIV
. limitações ao Parlamento
. tentativa de impor o catolicismo como religião oficial
Reação: os Tories (facção aristocrática no Parlamento) aliaram aos Whigs (facção burguesa

no Parlamento) e através de um golpe político depuseram o rei Jaime II na chamada
“Revolução Gloriosa” (1688-1689).
Convidado a assumir o trono Inglês, o príncipe holandês, Guilherme de Orange (genro de

Jaime II) e sua esposa Maria Stuart ( filha protestante de Jaime II) juraram obediência ao “Bill
of Rights”
( declaração dos direitos) . Oficializa-se assim a Monarquia Parlamentar na Inglaterra, onde
“ nosso Rei reina mas, não governa”. Desta forma consolidava-se o liberalismo político ,
inspirado em John Locke (1632-1704).
Conclusão: a Revolução Gloriosa não apenas liquidou com o absolutismo inglês como também
assegurou representatividade para a burguesia na Câmara dos Comuns, eleitos pelo voto
censitário dos súditos ingleses. A separação de chefe de Estado ( Rei) e chefe de Governo ( 1º
Ministro), agora em mãos distintas, acabou com as arbitrariedades politicas e favoreceu
medidas de apoio à consolidação do capitalismo e à Revolução Industrial.


