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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.



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. 

6

O FORTALECIMENTO DO PODER REAL



ABSOLUTISMO E MERCANTILISMO



ABSOLUTISMO



ABSOLUTISMO



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. 
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A MONARQUIA FRANCESA



A SOCIEDADE FRANCESA: ESTADOS GERAIS



A MONARQUIA FRANCESA



A MONARQUIA FRANCESA



LUÍS XIV- “O REI SOL”



LUÍS XIV- “O REI SOL” E O PALÁCIO DE VERSALHES



ANÁLISE DA PINTURA



MONARQUIA INGLESA X MONARQUIA FRANCESA



ABSOLUTISMO



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



A CONSOLIDAÇÃO DE PORTUGAL INDEPENDENTE

D. João de Avis (João I de 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



DE UM CASAMENTO NASCIA A ESPANHA



FORMAÇÃO DA ESPANHA



ABSOLUTISMO: EM SÍNTESE



TEÓRICOS DO ABSOLUTISMO
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