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MOMENTO DÉJÀ VU



FORMAÇÃO DE PORTUGAL E ESPANHA



Tanto a monarquia 
portuguesa quanto a 

monarquia espanhola se 
formaram durante as lutas 

dos cristãos para expulsar os 
árabes muçulmanos da 

Península Ibérica.

Fonte: HILGEMANN, W.; KINDER, 

H. Atlas historique. Paris: 

Perrin, 1992. p. 182.
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GUERRAS DE RECONQUISTA



A RECONQUISTA



REINOS CRISTÃOS X MUÇULMANOS



No século XI, o Condado Portucalense passa a 

pertencer ao nobre Henrique de Borgonha. 

• Em 1139, Afonso Henriques rompeu com o reino de 

Leão e Castela e proclamou a independência do 

condado, fundando o Reino de Portugal.
Afonso Henriques sagrou-se rei e deu início à dinastia 

de Borgonha.  

• Em 1249, foram incorporadas as terras de Algarve, na 

região sul, completando a formação do Reino de 

Portugal. 
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REINO DE PORTUGAL



DE CONDADO PORTUCALENSE A PORTUGAL



A CONSOLIDAÇÃO DE PORTUGAL INDEPENDENTE

D. João de Avis (João I de Portugal)



DE CONDADO PORTUCALENSE A PORTUGAL



Luta dos cristãos contra os árabes era liderada pelos reis de 

Aragão e Castela. 

• Em 1469, os reis cristãos Fernando de Aragão e Isabel de 

Castela se casaram e uniram suas terras. 

Em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel reconquistaram 

Granada, último reduto árabe na Península Ibérica. 

• Anos depois, com a conquista de Navarra, completou-se 

a formação do Reino da Espanha. 
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REINO DA ESPANHA



FORMAÇÃO DA ESPANHA



DE UM CASAMENTO NASCIA A ESPANHA



FORMAÇÃO DA ESPANHA



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura: Páginas 

142 e 143.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- A Revolução de Avis concluiu o
processo de formação territorial de Portugal ao
colocar fim às ambições de Castela pelas terras
portuguesas. Na história de Portugal, outro
acontecimento é muito marcante no que toca à
formação territorial do país. Que acontecimento é
esse?

a) Guerras de Reconquista.
b) União Ibérica.
c) Assinatura do Tratado de Tordesilhas.
d) Descobrimento do Brasil.
e) Independência do Brasil.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

LETRA “A”.

As Guerras de Reconquista são um 
acontecimento histórico que se mistura na 

história tanto de Portugal quanto da Espanha. 
Iniciou-se no século VIII, logo após a região ter 
sido invadida pelos mouros (muçulmanos do 

norte da África). Aos poucos, os reinos cristãos 
foram recuperando os territórios que haviam 

sido invadidos pelos muçulmanos. No caso de 
Portugal, a formação territorial do país deu-se 
quando os mouros foram expulsos de Algarve 

no século XIII.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Os Estados Nacionais Português e Espanhol só
se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A
formação desses dois Estados, que se localizam na
Península Ibérica, está relacionada diretamente:

a) à aliança com holandeses, que venderam os seus domínios
para ambos os Estados.
b) à expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica.
c) ao acordo com o califado de Córdoba, que cedeu territórios
para a criação desses Estados.
d) ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a
região.
e) à Reforma Protestante, que mudou completamente os
hábitos religiosos da Península Ibérica.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
Letra “B”.

Espanha e Portugal só se formaram a 
partir da luta contra os muçulmanos, que 

haviam ocupado praticamente toda a 
Península Ibérica durante sua expansão 
no período medieval. A formação desses 

dois Estados caracterizou-se também pela 
forte presença da religião católica na 

região, fato que deu a alcunha de “reis 
católicos” aos monarcas ibéricos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- A formação do Estado espanhol – constituído da
aliança entre a monarquia, a nobreza fundiária e a Igreja
Católica – implicou uma estrutura fundiária patrimonial com
uma sociedade hierárquica e nobiliárquica. Sobre o tema,
é correto afirmar que:

A) a fragilidade da burguesia das cidades comerciais espanholas
foi superada com a formação do Estado.
B) o Estado Nacional espanhol, ao se constituir, deixou de lado os
valores aristocráticos.
C) o setor religioso não teve importância na formação do Estado
Nacional espanhol.
D) a monarquia espanhola católica foi o resultado de uma aliança
marcada pelo predomínio de valores aristocráticos.
E) a nobreza fundiária estava desinteressada na constituição da
monarquia espanhola.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “D”.

a monarquia espanhola católica foi o 
resultado de uma aliança marcada pelo 

predomínio de valores aristocráticos.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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