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 Fronteiras.
 Fiscalização.
 Militarismo

(Forças Armadas).
 Uso legítimo da força dos monarcas.
 Prevalecimento das línguas faladas nas regiões hegemônicas.
 Centralização do poder nas mãos do rei nos países da Europa
ocidental.
 A formação do Estado Moderno ocorreu de diversas formas em cada
região da Europa, marcado por longos e sangrentos conflitos.

Guerras de Reconquistas.
 A formação de Portugal (Condado Portucalense).
 Fim dos laços de vassalagem entre o Condado Portucalense ao reino de
Leão e Castela.
 Fundação do reino de Portugal.
 Início da Dinastia de Borgonha com a proclamação de Afonso I como o rei de
Portugal.
 Organização das Instituições do Estado Português em Cortes gerais.
 Estas Cortes eram órgãos constituídos pela família real, pelo clero e nobreza.
 A Revolução de Ávis conseguiu garantir a independência de Portugal.


• Após a morte de D. Fernando I, em 22 de outubro de 1383, o ocupante legítimo do trono
deveria ser o filho de D. Beatriz e de D. Juan I. Desse modo a independência de Portugal
ficava condenada, e um dia o reino viria a ser governado por um rei castelhano. Até que isso
ocorresse, a rainha D. Leonor Teles, assumiria o cargo de regente de Portugal.
• Mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, resistiu e venceu os castelhanos na
Revolução de Avis (1383-1385). O líder dessa Revolução, D. João, Mestre de Avis, e meio
irmão de D. Fernando, tornou-se rei com o título de D. João I.
• Consolidada em 1383, a dinastia de Avis, liderada por D. João I, iniciou a expansão
marítima com a conquista de Ceuta, no Marrocos, em 1415.

Unificação da Espanha.
 Casamento de Fernando, o rei de
Aragão, com Isabel que depois
tornaria a rainha de Castela.
 Instituição do Tribunal da Inquisição
em 1480.
 Reis Católicos impõem a todos
autoridade do poder real.
 Reconquista de Granada em 1492.


O rei Felipe Augusto (1180-1223) conquistou feudos imensos casando-se por
interesse, comprando terras dos nobres e usando a força do exército para
fortalecer o poder real. Ele escolheu Paris para ser a capital do reino.
 Luís IX (1226-1270) também contribuiu para a centralização do poder na
França e impôs uma moeda única para todo o reino.
 Felipe IV, o Belo (1285-1314), deu continuidade à centralização política,
exigindo que o clero também pagasse impostos.
 Episódio conhecido como A Noite de São Bartolomeu (24/08/1572).
 Em 1589, um rei protestante, Henrique IV assumia o trono da França.


• Ao longo de 116 anos, França e Inglaterra
se envolveram em um conflito que marcou
a passagem do mundo medieval para o
moderno.
• Na chamada Guerra dos Cem Anos, as
tropas francesas e inglesas se colocaram
em combate devido as disputas de ordem
econômica e política.
• Esse conflito, mesmo trazendo enormes
desgastes para os envolvidos, é de vital
importância para a compreensão do
processo de formação das monarquias
francesa e inglesa.












Uma jovem que se dizia predestinada a libertar a
França do domínio britânico.
Com um pequeno exército de 5000 homens, ela
conseguiu recuperar a região de Orleans para a
coroa francesa.
Inspirados pela vitória da camponesa de apenas
dezesseis anos, os franceses empreenderam
novas conquistas ao rei Carlos VII.
Os triunfos militares de Joana d’Arc se
interromperam quando, vítima de uma traição, foi
entregue às autoridades inglesas.
Condenada à fogueira por feitiçaria, Joana teve
sua sentença cumprida na cidade de Rouen, em
1431.
Joana d’Arc foi transformada em mártir dos
combatentes franceses, que a partir de então
conseguiram sucessivas vitórias à monarquia
francesa.
Disponível em: http:// www.mundoeducacao.com.br/historiageral












No século XI, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia conquistou a
Inglaterra e tornou-se rei, Guilherme I.
Henrique II, um dos sucessores de Guilherme I, acelerou o processo de
fortalecimento do poder real.
Ricardo Coração de Leão, seu filho e sucessor, passou a maior parte do tempo fora
do país lutando nas Cruzadas.
João Sem Terra, irmão de Ricardo, envolveu-se em guerras demoradas e perdeu
boa parte das terras que sua família possuía na França, por isso, o rei ganhou esse
apelido.
A magna carta foi denominado o documento de base constitucional da Inglaterra.
Este documento limitava o poder do soberano e determinava que ele só poderia
aumentar impostos através da aceitação do Grande Conselho.







Foi uma guerra entre duas famílias da
nobreza que disputavam o trono: os
York e os Lancaster.
Os Tudor, terceira família entraram na
guerra e chegaram ao poder em 1485
com Henrique VII.
A guerra ocasionou o enfraquecimento
da nobreza e, com isso o novo rei
restaurou e ampliou a centralização do
poder, unificando o país e constituindo
as bases do Estado moderno na
Inglaterra.
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Regime político que se desenvolveu na
Europa ocidental entre os séculos XV e XVIII.
O absolutismo teve, portanto, tempo e lugar
definidos.
O Estado praticava o poder de forma
absolutista, mas o dinheiro comandava a vida
econômica e social das pessoas.
O rei que melhor encarnou o regime
absolutista na Europa ocidental foi o francês
Luís XIV, o Rei-Sol, que reinou de fato por 54
anos.
No poder, ele julgava e punia; dava ordens e
fiscalizava
sua
execução;
decidia
pessoalmente pelo Estado francês.
“O Estado sou eu”: frase atribuída ao Rei-Sol.
A imagem ao lado representa o rei francês Luís XIV, o Rei-Sol.



Tomas Hobbes: filósofo inglês,
dizia que, no princípio, os homens
viviam em um estado natural,
obedecendo apenas aos seus
interesses particulares. Segundo
Hobbes, a vida era uma guerra
permanente e o homem era o “lobo
do homem”. Para evitar
a
destruição da humanidade, Hobbes
defendeu que o poder do soberano
sobre os súditos era absoluto. Sua
principal obra: O leviatã.



Jacques Bossuet: bispo francês e
defendeu que o poder do rei era
absoluto porque vinha de Deus. De
acordo com Bossuet, o rei era o
representante de Deus na Terra e,
como tal, era infalível. Sua principal
obra: A Política tirada da Sagrada
Escritura, uma teoria apoiada na
Bíblia. Por isso, a teoria criada por
Bossuet é chamada de Teoria do
Direito Divino dos Reis.



Nicolau Maquiavel: filósofo, historiador,
poeta, diplomata e músico de origem
florentina do Renascimento. Sua principal
obra: O príncipe. Maquiavel produziu sua
obra com vistas à questão da legitimidade
e exercício do poder pelo governante, pelo
príncipe. A legitimação do poder seria algo
fundamental para a questão da conquista e
preservação do Estado, cabendo ao bom
rei (ou bom príncipe) ser dotado de virtú e
fortuna, sabendo como bem articulá-las.
Enquanto a virtú dizia respeito às
habilidades ou virtudes necessárias ao
governante, a fortuna tratava-se da sorte,
do acaso, da condição dada pelas
circunstâncias da vida.

Conjunto de medidas adotadas pelos governos
com o objetivo de fortalecer o Estado e promover a
riqueza nacional.
Objetivos:
 Intervenção do Estado na economia.
 Fortalecer o Estado diante das outras nações.









Metalismo ou bulionismo: seu principal
objetivo era obter a maior quantidade possível
de metais preciosos (ouro e prata) para o
Tesouro Nacional.
Colonialismo:
adquirir
e
explorar
comercialmente territórios coloniais em práticas
mercantilistas também adotadas pelos Estados
Nacionais.
Balança comercial favorável: consistia em
fazer que as vendas de mercadorias
superassem sempre as importações de
produtos estrangeiros.

Protecionismo alfandegário: cobrança de
altas taxas sobre os produtos importados.
Assim, os artigos estrangeiros se tornavam
mais caros em relação aqueles produzidos
no reino ou trazido das colônias.
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