
A INGLATERRA 
DA TRANSIÇÃO

PREMISSAS DE 
UM PROCESSO
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ESTA SEQUÊNCIA DE QUADROS APRESENTA ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
DO CONTEXTO POLÍTICO INGLÊS NOS SÉCULOS XIV E XV. 
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A Guerra dos Cem Anos (1337-1453)

1

Guerra das Duas Rosas (1455-1485)
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É impossível entender a colonização 
inglesa e suas particularidades sem a 
compreensão da Inglaterra da transição.

Nos séculos XIV e XV, a Inglaterra 
enfrenta o mais longo conflito da 
História.
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1. GUERRA DOS CEM ANOS (1337-1453) – INGLATERRA VERSUS  FRANÇA

O conflito só é compreendido se examinado no quadro da evolução 
política europeia da Baixa Idade Média.

Representa a passagem da descentralização feudal para a 
centralização monárquica na Inglaterra e na França.

O fenômeno bélico, pois, está centrado na crise do século XIV e 
ocorre em território francês.

Vitória dos franceses.
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Fatores que 
levaram à guerra

A luta, entre Filipe de 
Valois e Eduardo III, pela 
sucessão do trono francês

A disputa pelo território de 
Flandres

Nobres ingleses eram, 
também, senhores feudais 

na França
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Consequências 
para os dois 

países

colapso da 
economia

declínio do 
feudalismo

surgimento
do Estado 
Nacional

progresso
da arte
militar

Utilização da pólvora.

Foi durante a Batalha de Crécy (1346) que se 
tem conhecimento do uso dos primeiros 

canhões.

Destaca-se como o enfrentamento marcante 
do início da Guerra dos Cem Anos. 

Este confronto, entre os exércitos de Filipe de 
Valois e Eduardo III, terminou com a vitória 

dos ingleses. 
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Na Inglaterra

os ingleses começaram a pensar no que os unia, no 
que era ser inglês

mal termina o conflito, a ilha é envolvida numa 
violenta guerra civil
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2. GUERRA DAS DUAS ROSAS (1455-1485)

2.1 A família Lancaster (rosa vermelha) versus a família York (rosa branca) disputam o trono inglês.

2.2 Ascensão de Henrique VII Tudor, apoiado pela burguesia, casado com Elizabeth de York.
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Qual a importância das duas guerras para a Inglaterra?

A luta contra a 
França estimulou 
certa unidade na 

ilha.

Reforçou o chamado 
“esplêndido 

isolamento”, o 
relativo afastamento 

do continente.

A sucessão de 
guerras colabora 

para enfraquecer a 
nobreza.

Suscitou no país o 
desejo de um poder 

centralizado e 
pacificador.
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Batalha de Towton, 1922, Richard Caton 
Woodville Jr. In: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard
_Caton_Woodville%27s_The_Battle_of_Towton.jp
g. Acesso em 31/01/2021.

Este é considerado o conflito mais devastador e 
sanguinário ocorrido em solo inglês. 29 de março 
de 1461, data em que aconteceu a Batalha de 
Towton, também é tido como o dia mais 
sangrento de toda a história da Inglaterra. 

Os combatentes, soldados das Casas de York e 
Lancaster, lutaram em condições climáticas 
lastimáveis. De acordo com registros históricos, 
cerca de 28.000 homens morreram neste embate 
violento e arrasador. 

A Casa de York saiu vitoriosa deste embate. A 
repercussão foi imediata: o trono inglês passou a 
ser ocupado por Eduardo IV.
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