
ABSOLUTISMO: EM SÍNTESE



CONCEITO: As monarquias absolutistas 
europeias adotaram um conjunto de ideias e 

práticas econômicas, chamadas mercantilismo.
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MERCANTILISMO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MERCANTILISMO

Controle estatal da economia – os reis com o apoio da burguesia mercantil

foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o

poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio.

Metalismo: acumulação de metais preciosos (ouro e prata).

Balança comercial favorável – consistia na ideia de que a riqueza de uma

nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar.

Protecionismo – era realizado através de barreiras alfandegárias, com o

aumento das tarifas, que elevava os preços dos produtos importados, e também

através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecessem o

crescimento industrial do país concorrente;

Monopólio comercial – controladores da economia, os governos interessados

numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio (controle) sobre as

atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias.

Exclusivo colonial (pacto colonial) – colônias deviam comerciar

exclusivamente com suas metrópoles.

https://www.todamateria.com.br/protecionismo/
https://www.todamateria.com.br/monopolio/


BALANÇA COMERCIAL FAVORÁVEL



EXCLUSIVO COLONIAL (PACTO COLONIAL)



O MERCANTILISMO VARIOU NO TEMPO E NO ESPAÇO



DIFERENÇAS ENTRE AS PRÁTICAS MERCANTILISTAS



MERCANTILISMO: EM SÍNTESE



MERCANTILISMO



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 partir da frase de Luís XIV: “ O Estado sou eu”, explique o 
absolutismo monárquico.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

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 4- Explique as principais ideias presentes na obra de Nicolau 
Maquiavel, O Príncipe.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

O Príncipe de Nicolau Maquiavel é uma obra chamada de “espelho 
de príncipe”. Em outras palavras, uma espécie de manual que 

sustentava que o objetivo de um governante era a conquista e a 
manutenção do poder. E para isso, em nome da razão do Estado, o 
soberano poderia romper com a moral cristã. Por isso, sua obra foi 

perseguida e condenada pela Igreja Católica.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Explique a frase abaixo de Thomas Hobbes.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

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.

Nesse sentido, Hobbes partia de uma visão pessimista da natureza 
humana, isto é, a natureza humana é um estado de guerra, o ser 

humano é mal por natureza, vive em conflito permanente. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Explique a frase de Jacques Bossuet.

(...) 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).



RESOLUÇÃO

GABARITO:

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

Essa sua obra contribuía para fundamentar a teoria do direito 
divino do rei.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- O que foram as Guerras de Reconquista que marcaram o 
processo de formação de Portugal e Espanha? Explique.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

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 8- Com base
no esquema, explique as
principais características
do mercantilismo.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Controle estatal da economia – os reis com o apoio da burguesia mercantil
foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o
poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio.

Metalismo: acumulação de metais preciosos (ouro e prata).

Balança comercial favorável – consistia na ideia de que a riqueza de uma
nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar.

Protecionismo – era realizado através de barreiras alfandegárias, com o
aumento das tarifas, que elevava os preços dos produtos importados, e também
através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecessem o
crescimento industrial do país concorrente;

Monopólio comercial – controladores da economia, os governos interessados
numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio (controle) sobre as
atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias.

Exclusivo colonial (pacto colonial) – colônias deviam comerciar
exclusivamente com suas metrópoles.

https://www.todamateria.com.br/protecionismo/
https://www.todamateria.com.br/monopolio/


MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- Podemos afirmar que o
mercantilismo foi uma prática
econômica utilizada de forma
homogênea nos Estados
Absolutistas da Europa Moderna?
Justifique.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Não, porque apesar de ser uma política 
econômica predominante nos Estados 

Absolutistas europeus, cada país teve suas 
próprias características e especificidades. Na 

Espanha, por exemplo, predominou o 
metalismo ; na França, o protecionismo; na 
Inglaterra, o protecionismo e o incentivo ao 

comércio exterior.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- Com base no esquema, explique o “exclusivo colonial”.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

O exclusivo colonial era a forma que as metrópoles desenvolveram 
de impedir que os seus domínios de exploração pudessem sofrer 

investidas comerciais de outras nações. Essa prática assegurava a 
política do protecionismo econômico e contribuía para a balança 

comercial favorável.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 11- Qual é a relação entre o Palácio de Versalhes e o 
Absolutismo francês? Explique.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

O Palácio de Versalhes foi a maior obra do governo de Luís XIV na França 
durante o século XVII e representou o poder e o glamour da França que se 
expandia territorialmente. O rei francês preocupava-se em apresentar a 
França como a grande potência da Europa, e Versalhes se apresentava 
como o maior palácio do mundo como símbolo de sua riqueza, poder e 

luxo. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 12- Observe a
imagem. Explique o que
era o metalismo.

Fonte: https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-
mercantilismo/

https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-mercantilismo/


RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

O metalismo consistia na principal forma de 
se medir a riqueza de uma nação 
mercantilista. Isso porque metais 

preciosos, como ouro e prata, eram a 
garantia real dessa riqueza. Não é como 

hoje em dia que a riqueza de uma nação é 
avaliada de acordo com o que ela produz 
internamente em suas indústrias e com o 

modo como essa produção circula fora dela 
no resto do mundo.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com

