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ABSOLUTISMO/ESTADO MODERNO



CONCEITO- ABSOLUTISMO

Conceito: processo de centralização política nas mãos do rei resultado da
evolução política das Monarquias Nacionais, surgidas na Baixa Idade
Média; fruto da aliança rei + burguesia.

Interesses:

• centralização do poder político;
• padronização monetária, dos pesos e medidas;
• adoção de mecanismos protecionistas, garantindo a expansão das
atividades comerciais;
• adoção de incentivos comerciais;
• enfraquecimento da nobreza feudal;
• garantia da supremacia política do rei.

Em resumo: Regime caracterizado por uma grande concentração de 
poder nas mãos do rei.



O impacto das Reformas Religiosas

• decadência da Igreja Católica e falência do poder papal;
• fortalecimento do poder real;

• Durante a Idade Média, o poder estava dividido em três esferas:
poder local, exercido pelo nobreza medieval; poder nacional,
exercido pela Monarquia; e poder universal, exercido pelo Papado.

• Assim, o processo de aliança rei/burguesia, auxiliou no
enfraquecimento do poder local; as reformas religiosas minaram o
poder universal colaborando para a consolidação do poder real.

Elementos Culturais: o desenvolvimento do estudo de Direito nas
universidades e a preocupação em legitimar o poder real. O
Renascimento Cultural contribuiu para um retorno ao Direito romano.



MECANISMOS DO ABSOLUTISMO

• Criação de um Exército Nacional
(Instrumento principal do processo de centralização política; Formado por mercenários;
objetivo: enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses);
• Controle do Legislativo
(Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, que possuía o

direito de criar as leis);
• Controle sobre a Justiça
(criação do Tribunal Real, sendo superior aos Tribunais locais (controlados pelo senhor
feudal).
• controle sobre as Finanças;
• intervenção na economia;
• cunhagem de moedas;
• padronização monetária;
• cobrança de impostos;
• criação de Companhias de Comércio;
• imposição dos monopólios;
• burocracia Estatal: corpo de funcionários que auxilia na administração das obras
públicas;
• fortalecimento do controle do Estado e do poder real.



O rei protegeu o 

comércio e concedeu 

aos burgueses cargos 

públicos. 

A burguesia passa a 

apoiar o rei por meio de 

doações e empréstimos.

Os reis pagam pensões e 

oferecem altos postos 

no exército real à 

nobreza. 

Nobreza se aproxima do 

rei, visando manter 

privilégios.

Os camponeses passam a 

ver o rei como protetor. 

Aos poucos, o rei obteve 

recursos para montar um 

exército e pagar 

funcionários reais. 
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O FORTALECIMENTO DO PODER REAL



ABSOLUTISMO E MERCANTILISMO



Rei

• Podia convocar o 

exército. 

• Criar e cobrar 

impostos. 

• Fazer leis. 

Limites do poder do 
rei

• Costumes da 

época.

• Tradição. 

• Existência de 

ministros fortes. 

Fatores que 
contribuíram ao 
absolutismo

• Evolução da imprensa.

• A Reforma 

Protestante.

• Política de caça às 

bruxas.  
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MAS, ENTÃO, O PODER DO REI ERA ILIMITADO?



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Explique o conceito de
ABSOLUTISMO na Europa Moderna.



RESOLUÇÃO

GABARITO: O absolutismo foi uma política de centralização do poder nas 
mãos dos monarcas. A Europa, a partir do século XVI, passou por 

transformações econômicas e políticas que deu origem à formação dos 
Estados Nacionais Modernos. Diante disso, os reis das nações europeias 

vivenciaram um momento de grande poderio, uma vez que a Igreja Católica 
estava em crise por causa da Reforma Protestante. Portanto, o apogeu do 

absolutismo ocorreu em meados do século XVIII, sendo a França o país onde 
melhor se manifestou esse tipo de governo, que priorizava pela expansão 

comercial e pela busca de metais preciosos no mundo. Alguns exemplos da 
prática absolutista foram os reis franceses Luís XIII e Luís XIV, que 

representavam a autoridade máxima do poder político.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Cite e explique dois exemplos de
fatos que favoreceram o surgimento do
absolutismo na Europa.



RESOLUÇÃO

GABARITO:  A formação dos Estados Nacionais e o desenvolvimento do 
comércio foram fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo. Os 

Estados Nacionais Modernos representaram a junção do poder político do 
rei mais o poder econômico da burguesia. Com o declínio do mundo feudal, 

as relações comerciais aumentaram e a necessidade de expandir os 
mercados consumidores também. Nesse sentido, a burguesia surgiu como 

o personagem que liderou os avanços do capitalismo mercantil. O rei, 
tendo o poder político centralizado em suas mãos, realizou uma parceria 

com os burgueses em relação ao aumento das práticas comerciais, em que 
o primeiro contribuiu com o apoio político e o segundo com o apoio 

econômico. A intenção, portanto, era ampliar as riquezas das nações 
através das atividades mercantilistas e das relações ente o rei e a burguesia 

durante os Estados Nacionais.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- A frase de Luís XIV, “L’Etat c’est moi” (o estado sou eu), 
como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava:

a) A unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma 
igreja Francesa (nacional).
b) A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, 
reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida.
c) A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus 
privilégios fiscais.
d) A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, 
sem quaisquer limites institucionais reconhecidos.
e) O desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no 
conflito entre a aristocracia e campesinato.



RESOLUÇÃO

GABARITO: Letra D. 

A frase simbólica do monarca francês Luís XIV mostrou a forte 
centralização do poder político nas mãos dos reis absolutistas. Luís era 
chamado de “Rei Sol”, que também era um exemplo simbólico do poder 

real nesse período da história europeia durante os séculos XVI e XVII. 
Diante disso, é importante saber que durante o período absolutista a 
nobreza feudal não perdeu todos os seus privilégios fiscais perante as 

monarquias, pois só houve uma redução de seu poder político; e o Estado 
não democratizou as relações políticas ao ponto de garantir igualdade 

jurídica para todos. A burguesia, por outro lado, ganhou importância nas 
relações econômicas com a formação dos Estados Nacionais Modernos e 

foi peça fundamental no avanço do poder real.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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