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A Revolução Gloriosa 

“Satisfeitos com a política de Carlos II contra a Holanda, os capitalistas ingleses não se 

sentiam entretanto contentes com a sua atitude, e ainda menos com a de Jaime II, em 

relação à França, que se transformara na mais temível concorrente da Inglaterra no comércio 

e as colônias. (...) A luta econômica contra a França, a luta por uma religião mais adaptada 

ao espírito capitalista, provocaram a revolução de 1688.” 

MOUSNIER, R. História Geral das Civilizações. Os séculos XVI e XVII. São Paulo: Difel, 1973. v. 9, p. 

324. 

 

 

1) Como foi o processo de restauração da dinastia Stuart que ocorreu após o 

afastamento de Richard Cromwell, em 1660? 

R. O Parlamento foi reaberto e a monarquia novamente reestabelecida com a 

coroação de Carlos II e o compromisso deste para com o respeito às leis e ao 

Parlamento, buscando a recuperação de um ambiente harmonioso entre a Coroa e o 

Parlamento.  

 

2) Nesse contexto, como os laços de Portugal e da Inglaterra se estreitaram? 

R. Com o casamento de Carlos II com a princesa Catarina de Bragança em 1662, que 

trouxe como dote a quantia de dois milhões de cruzados e o controle de dois portos 

estratégicos, Tanger e Bombaim. 
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3) Em 1679, com a criação do Ato de Exclusão, a crise no reinado de Carlos II se 

agravou. O que manifestava esse Ato de Exclusão? 

R. Proibia a participação de católicos em cargos de governo. 

 

4) Em 1685 morreu Caros II e seu irmão Jaime II assumiu a Coroa. A crise foi 

superada? Justifique. 

R. Não, pois o novo rei era católico praticante e defendia o Absolutismo por direito 

divino, fato que implicava no retorno do catolicismo como religião oficial, bem como o 

enfraquecimento ou extinção do Parlamento. 

 

5) De que maneira os parlamentares articularam um golpe político? 

R. Eles propuseram ao príncipe protestante holandês Guilherme de Orange que 

assumisse a Coroa inglesa, mantendo a religião anglicana e dando ao Parlamento a 

liberdade de ação. 

 

6) Guilherme de Orange, por meio de um golpe incruento, promoveu a Revolução 

Gloriosa e assumiu o trono inglês como Guilherme III. Em 1989 assinou o Bill of 

Rigths, a Declaração de Direitos. O que foi implantado com essa declaração? 

R. Implantou na Inglaterra a monarquia parlamentar, cujo poder estaria no 

Parlamento, e o rei seria o chefe de Estado. 


