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ABSOLUTISMO/ESTADO MODERNO



MOMENTO DÉJÀ VU



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.



ABSOLUTISMO



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?



Guilherme I
(século XI)

- Instituiu que os senhores feudais deveriam prestar juramento apenas 

ao rei. 

- Dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários para 

administrá-las. 

- Proibiu guerras particulares entre a nobreza. 

Henrique II 
(1154-1189)

- Acelerou o processo de fortalecimento do poder real. 

- Exigiu que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais. 

João Sem-
-Terra 

(1199-1216)

Henrique III 
(1216-1272)

- Determinou sucessivos aumentos de impostos para custear gastos 

militares.

- Foi obrigado pela nobreza a assinar a Magna Carta (1215), limitando seu 

poder. 

- Impôs novos impostos. 

- Burguesia ganhou o direito de participar do Grande Conselho, que passou a se 

chamar Parlamento em 1265.
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A MONARQUIA INGLESA



A MONARQUIA INGLESA

Henrique VII



O ABSOLUTISMO INGLÊS: DINASTIA TUDOR – DINASTIA STUART



A MONARQUIA FRANCESA



A MONARQUIA FRANCESA



Felipe Augusto 
(1180-1223)

- Permitiu a todos que fossem condenados por um tribunal da nobreza 

recorrerem a um tribunal do rei. 

- Impôs uma moeda única para toda a França. 

Luís IX (1226-
1270)

- Conquistou feudos imensos casando-se por interesse. 

- Comprou terras dos nobres e usou o exército para fortalecer seu 

poder.

Felipe IV (1285-
1314)

- Exigiu que o clero também pagasse impostos. 

- O papa se negou e o rei convocou os Estados Gerais, que, em 1302, 

aprovaram sua decisão. 

16

A MONARQUIA FRANCESA



A SOCIEDADE FRANCESA: ESTADOS GERAIS



A MONARQUIA FRANCESA



CONFLITOS RELIGIOSOS



A MONARQUIA FRANCESA



LUÍS XIV- “O REI SOL”



MONARQUIA INGLESA X MONARQUIA FRANCESA



TEÓRICOS DO ABSOLUTISMO



NICOLAU MAQUIAVEL



THOMAS HOBBES



JACQUES BOSSUET



JEAN BODIN



SUGESTÃO DE ESTUDOS: MAPAS MENTAIS E/OU ESQUEMAS



SUGESTÃO DE ESTUDOS: MAPAS MENTAIS 
E/OU ESQUEMAS



SUGESTÃO DE ESTUDOS: MAPAS MENTAIS E/OU ESQUEMAS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- 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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-(PUC-RS) Responda à questão com base nas afirmativas sobre a
formação do Estado Moderno na Inglaterra.

I. O fracasso da Reforma Protestante no século XVI atrasou o processo de
centralização político-administrativa na Inglaterra, pois a Igreja preservou seu
poder econômico no país ao longo do período, apoiando o poder privado da alta
natureza.

II. A burguesia e os chamados cavaleiros apoiavam a política centralizadora dos
Tudor no século XVI, pois eram grupos sociais particularmente favorecidos pela
estabilidade política.

III. O período elizabethano, que se iniciou em 1558, marcou a consolidação do
absolutismo monárquico na Inglaterra, com a supressão legal do Parlamento e a
imposição da teoria sobre a origem divina do poder real.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que:

a) apenas a I está correta.

b) apenas a II está correta.

c) apenas a I e a III estão corretas.

d) Apenas a II e a III estão corretas.

e) A I, a II e a III estão corretas.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: letra “B.

Grande parte da população britânica, sobretudo a baixa 
nobreza e a burguesia ascendente, passou a dar apoio à casa 
aristocrática dos Tudor, que assumiram o poder após a Guerra 

das Duas Rosas, que deflagrou uma onda de crise social e 
econômica na Inglaterra.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- A Guerra das Duas Rosas acabou contribuindo
para o fortalecimento da monarquia absolutista da
Inglaterra. Isso aconteceu principalmente porque:

a) o Parlamento foi restaurado e os poderes do rei
permaneceram enfraquecidos.
b) houve uma aliança fundamental entre as famílias
aristocráticas dos York e dos Lancaster.
c) a dinastia dos Lancaster passou a controlar a corte inglesa.
d) a dinastia Tudor começou a ter apoio popular com a
ocupação do trono por Henrique VII.
e) a dinastia Tudor foi alijada do poder pelos York



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra D

Após a Guerra das Duas Rosas, travada entre as 
famílias York e Lancaster, a situação política e 

econômica da Inglaterra ficou abalada. Nessa nova 
ambiência, a casa aristocrática dos Tudor conseguiu 

eleger para o trono inglês o rei Henrique VII, com 
grande apoio da população, começando assim o 

absolutismo inglês.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4-Entre as principais ações do monarca Henrique 
VIII (1491-1547), no período do absolutismo inglês, consta:

a) o fomento à industrialização das cidades britânicas.
b) a conversão ao islamismo.
c) a criação da Igreja Anglicana, sobrepondo-se à autoridade 
da Igreja Católica.
d) o apoio às medidas contrarreformistas empreendidas pela 
Igreja Católica.
e) a submissão integral ao poder do Parlamento.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 

LETRA “C”.

O rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana com o 
objetivo de definir sua linha sucessória a partir da 

possibilidade de um novo casamento – fato que a Igreja 
Católica não admitia. Esse gesto configurou o poder 
que o rei tinha sobre as outras instâncias de poder, 

incluindo o clero.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- A França é uma monarquia. O rei representa a nação inteira, 
e cada pessoa não representa outra coisa senão um só indivíduo ante o 
rei. Em consequência, todo poder, toda autoridade, reside nas mãos do 
rei, e só deve haver no reino a autoridade que ele estabelece. Deve ser o 
dono, pode escutar os conselhos, consultá-los, mas deve decidir. Deus 
que fez o rei dar-lhe-á as luzes necessárias, contanto que mostre boas 
intenções.

Luís XIV – Memórias sobre a arte de governar.
Podemos caracterizar o absolutismo monárquico posto em prática 
nos países europeus durante a Idade Moderna como:
A) uma aliança entre um monarca absolutista e a burguesia mercantil, a 

fim de dominar e excluir o poder da nobreza.
B) uma aliança bem-sucedida entre a burguesia e o proletariado.
C) uma forma de governo autoritária, cujo poder estava centralizado nas 

mãos de uma pessoa que exercia todas as funções do Estado.
D) um sinônimo de tirania exercida pelo monarca sobre seus súditos.
E) um poder total concentrado nas mãos da nobreza, no qual cabia aos 

juízes e deputados a tarefa de julgar e legislar.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra C.
A concentração de poder nas mãos do 
monarca foi a principal característica do 

absolutismo, como pode ser percebido pelo 
texto de Luís XIV, um monarca que chegou 

a afirmar: “O Estado sou eu”. Foi a 
concentração absoluta de poder em uma 

única pessoa.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Indique a alternativa que completa corretamente as 
palavras que faltam no trecho abaixo.
Chegado o século XVI, a dinastia _____ retomou o fortalecimento 
da autoridade monárquica em meio às sangrentas guerras 
religiosas que tomavam o país. No governo do rei _____ (1560 -
1574), vários conflitos entre a nobreza _____ e os burgueses 
______ colocaram em risco a estabilidade do poder monárquico. 
Em 24 de agosto de 1572, a noite de ______ marcou um dos mais 
violentos confrontos com a morte de 30 mil moradores da cidade de 
Paris.
A) Bourbon; Luís XIV; huguenote; católicos; São Patrício.
B) Orleans; Henrique VI; católica; calvinistas; São Crispim.
C) Valois; Carlos IX; católica; calvinistas; São Bartolomeu.
D) Valois; Carlos X; aristocrática; capitalistas; São Bartolomeu.
E) Bourbon; Carlos IX; católica; calvinista; Santo Antônio.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra C. 
Foi durante o Reinado de Carlos IX que 
ocorreu a noite de São Bartolomeu, em 
que cerca de 30 mil pessoas morreram. 

Esse conflito se inseriu nos grandes 
conflitos religiosos do período da 

Reforma. No caso francês, apenas com 
o Édito de Nantes, de 1598, procurou-se 

conter os conflitos religiosos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- O século XVII, na França, foi marcado pela força do governo de 
Luís XIV, conhecido como “Rei Sol”.
A respeito desse governo, assinale a afirmativa correta.

a) Era um governo favorável à liberdade religiosa, exemplificada na
manutenção do edito de Nantes, que assegurava o culto protestante na
França.
b) Esse governo manteve uma política de livre circulação de ideias, sendo
conhecido como um “déspota esclarecido”.
c) Nesse governo, foi marcante a atuação do Ministro Richelieu,
considerado o mais influente conselheiro do rei Luís XIV.
d) No governo, houve crescimento da centralização política e
administrativa, marcado por uma política externa belicosa e mercantilista.
e) Era um governo que perseguia violentamente os católicos e os
protestantes, impondo o anglicanismo como religião oficial.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

LETRA “D”

No governo, houve crescimento da 
centralização política e administrativa, 

marcado por uma política externa 
belicosa e mercantilista.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8- (Enem)
I. Para o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), o estado de natureza é um
estado de guerra universal e perpétua. Contraposto ao estado de natureza, entendido
como estado de guerra, o estado de paz é a sociedade civilizada.
Dentre outras tendências que dialogam com as ideias de Hobbes, destaca-se a
definida abaixo.
II. Nem todas as guerras são injustas e, correlativamente, nem toda paz é justa, razão
pela qual a guerra nem sempre é um desvalor, e a paz nem sempre um valor.

BOBBIO, N. MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G. Dicionário de Política. 5ed. Brasília: 
Universidade de Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.

Comparando as ideias de Hobbes (texto I) com a tendência citada no texto II,
pode-se afirmar que:

a) em ambos, a guerra é entendida como inevitável e injusta.
b) para Hobbes, a paz é inerente à civilização e, segundo o texto II, ela não é um valor
absoluto.
c) de acordo com Hobbes, a guerra é um valor absoluto e, segundo o texto II, a paz é
sempre melhor que a guerra.
d) em ambos, a guerra ou a paz são boas quando o fim é justo.
e) para Hobbes, a paz liga-se à natureza e, de acordo com o texto II, à civilização.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra B. 
Hobbes contrapõe dois termos antagônicos, a 

guerra e a paz, aos dois estados do ser 
humano, respectivamente, o estado de natureza 

e a sociedade civilizada. Porém, o texto II 
coloca a guerra ou a paz não como termos 
absolutos, podendo haver injustiça na paz e 

justiça na guerra.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- (FGV-SP) “Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado
que temido, ou o inverso? Respondo que seria preferível ser ambas
as coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito
mais seguro ser temido do que amado, se só se pode ser uma delas
[...]”

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Ed. Europa-América, 1976. p. 89.
A respeito do pensamento político de Maquiavel, é correto
afirmar que:

a) Mantinha uma nítida vinculação entre a política e os princípios
morais do cristianismo.
b) Apresentava uma clara defesa da representação popular e dos
ideais democráticos.
c) Servia de Base para a ofensiva da Igreja em confronto com os
poderes civis na Itália.
d) Sustentava que o objetivo de um governante era a conquista e a
manutenção do poder.
e) Censurava qualquer tipo de ação violenta por parte dos
governantes contra seus súditos.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “D”.

Sustentava que o objetivo de um 
governante era a conquista e a 

manutenção do poder.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- O florentino Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) rompeu com a
religiosidade medieval, estabelecendo nítida distinção entre a moral individual e
a moral pública. Em seu livro “O Príncipe” preconizava que:

a) o chefe de Estado deve ser um chefe de exército. O Estado em guerra deve
renunciar a todo sentimento de humanidade. O equilíbrio das forças está inscrito
nos tratados. Mas os chefes de Estado não devem hesitar em trair sua palavra ou
violar sua assinatura no interesse do Estado.

b) somente a autoridade ilimitada do soberano poderia manter a ordem interna de
uma nação. A ordem política internacional é a mais importante; sem ela se
estabeleceria o caos e a turbulência política.

c) na transformação do Estado Natural para o Estado Civil, legitima-se o poder
absoluto do rei, uma vez que o segundo monta-se a partir do indivíduo, que cede
seus direitos em troca de proteção contra a violência e o caos do primeiro.

d) o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são
deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais
longe e de mais alto; deve-se acreditar que ele vê melhor.

e) há três espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. A
liberdade política não se encontra senão nos governos moderados… Para que não
se possa abusar do poder, é preciso que pela disposição das coisas, o poder faça
parar o poder.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 
Letra “A”.

o chefe de Estado deve ser um chefe de 
exército. O Estado em guerra deve 

renunciar a todo sentimento de 
humanidade. O equilíbrio das forças está 
inscrito nos tratados. Mas os chefes de 
Estado não devem hesitar em trair sua 

palavra ou violar sua assinatura no 
interesse do Estado.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 11- O filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679),
autor de “O Leviatã”, acreditava que a violência generalizada
de todos contra todos era a regra geral da política e que,
para conter tal violência, era necessária a força de um poder
político centralizador e autoritário. Podemos dizer que
Hobbes pensava dessa forma sobretudo porque:

a) não concordava com as ideias liberais de Adam Smith.

b) não concordava com as ideias contratualistas de Jean-Jacques
Rousseau.

c) vivia na época das Guerras Civis Religiosas.

d) vivia na época do Terror Revolucionário francês.

e) não concordava com o neocontratualismo de John Rawls.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 

Letra “C”.

Thomas Hobbes viveu um dos períodos mais turbulentos 
da Europa e da Inglaterra (em especial). Sua vida 
permeou as sucessivas guerras religiosas entre 

católicos, puritanos e anglicanos, o que fez com que 
concebesse uma visão sobre a política que levasse em 

conta o elemento central da violência.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 12- (Fuvest) “É praticamente impossível treinar todos os súditos de
um [Estado] nas artes da guerra e ao mesmo tempo mantê-los obedientes às
leis e aos magistrados.” (Jean Bodin, teórico do absolutismo, em 1578).

Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias
recorrerem ao recrutamento de mercenários estrangeiros, em grande
escala, devia-se à necessidade de:

a) conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o
rei.

b) completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais
eficientes.

c) desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra
o rei.

d) manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas.

e) desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta e a nobreza.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 
Letra “  D ”.

Os reis absolutistas sabiam que, se armados, seus 
súditos poderiam, em face de quaisquer insatisfações 
políticas, rebelarem-se contra a autoridade real. Para 

tanto, evitavam compor algo como um “exército nacional” 
e contratavam o serviço de mercenários para engrossar 

as fileiras do exército real, geralmente composto pela 
aristocracia guerreira.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 13- (...) O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio
Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O
rei vê de mais longe e de mais alto; deve-se acreditar que ele vê melhor, e deve
obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição.

(Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), Política tirada da Sagrada Escritura. apud Gustavo
de Freitas, 900 textos e documentos de História)

Com base no texto, pode-se afirmar que:

a) O autor critica o absolutismo do rei e enfatiza o limite da sua autoridade em relação aos
homens.

b) Para Bossuet, o poder real tem legitimidade divina e não admite nenhum tipo de
oposição dos homens.

c) Bossuet defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pelas
obrigações para com Deus.

d) Os princípios de Bossuet defendem a soberania dos homens diante da autoridade divina
dos reis.

e) O autor reconhece o direito humano de revolta contra o soberano que não se mostre
digno de sua função.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 

Letra “B”.

Para Bossuet, o poder real tem 
legitimidade divina e não admite 

nenhum tipo de oposição dos 
homens.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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