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A)ABSOLUTISMO EUROPEU: significado e importância

Correspondeu à etapa máxima da centralização e concentração dos poderes 
nas mãos do rei ou soberano, identificado com o próprio Estado ( “ o Estado sou
eu” – Luís XIV).
 Nesta etapa do poder soberano, a nobreza feudal e a igreja que outrora haviam
obstaculizado a formação dos Estados, agora aliaram-se ao rei, legitimando e justi-
ficando o poder real em troca de benefícios, vantagens e segurança, diante da crise
feudal, revoltas camponesas e ameaças ao status e prestígios adquiridos histórica-
mente.
 A burguesia, por sua vez, encontrava-se na base econômica deste processo, am-
pliando sua APC ,arcando com enorme carga tributária para manter o Estado, entre-
tanto, desprovida de prestígio, status e poder político.



Observação importante:
 Com a formação dos Estados nacionais europeus, surgiu em

vários países um sistema de governo centralizado denominado
de “monarquia absoluta”. Sobre o caráter desse sistema de
governo, diz o historiador Perry Anderson:

“(...) De fato a monarquia absoluta no ocidente foi, portanto,
sempre duplamente limitada: pela persistência de corpos políticos
tradicionais colocados abaixo dela e pela presença de uma lei moral
situada acima. Por outras palavras, a dominação do Absolutismo
exerceu-se, no fim das contas, necessariamente nos limites da classe
cujos interesses ele preservava.”
ANDERSON , Perry. “Classes e Estados – problemas de periodização.” In: HESPANHA, António Manuel. Poder e
instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 133.



B) ABSOLUTISMO EUROPEU: TEÓRICOS

 Principais correntes teóricas do Absolutismo Europeu:

- diversos pensadores entre filósofos, intelectuais, representantes de
governos, teólogos etc., dispuseram-se na defesa do Estado Absolutista
legitimando e justificando o poder real. Duas correntes se destacaram:

* Teoria do Direito Divino do poder real(“o poder do rei é sagrado e
absoluto, porque emana de Deus”)

 Jaques Bossuet na obra Política Segundo as Sagradas Escrituras – o rei
possuiu uma autoridade sagrada, uma vez que ele age como representante
de Deus na terra. Rebelar-se contra o rei equivale a rebelar-se contra o
próprio Deus.



 Jean Bodin na obra A República parte da concepção de um poder real que se
fundamenta na “soberania não compartilhada”. O rei não deve sofrer
limitações ou restrições ao seu poder originado em Deus, dispensando
quaisquer consentimentos.

* Teoria do “poder dessacralizado”:
 Nicolau Maquiavel (1469-1527)- A obra O Príncipe, do florentino Maquiavel

é considerada até hoje como “o primeiro tratado moderno de ciência política”
que dessacralizou o poder real e a natureza das relações de poder.

Parte da premissa segundo a qual “ao rei é dado todos os meios necessários
para o exercício da autoridade , visando o fim supremo da soberania , segurança
e do poder em suas mãos”. Aconselha o príncipe ou soberano a ficar acima das
considerações morais, éticas ou religiosas, mantendo a autonomia política( “os
fins justificam os meios”)



Teoria do contrato:

Thomas Hobbes - Na obra O Leviatã, Hobbes disserta sobre o estado de
natureza em que se encontravam nossos ancestrais, verdadeiro estado
selvagem, de guerra de uns contra os outros, onde “o homem era o lobo do
próprio homem”. Matava-se pela propriedade alheia, pelos pertences, armas e
poder até que os remanescentes, temendo o fim da própria espécie, visando
preservarem suas vidas, escolheram um homem ou uma assembleia a quem
delegaram por contrato irrevogável , todos os seus poderes e armas, com a
condição de que os protegessem, dando-lhes segurança e paz.

Assim, nasceu o Estado, com o propósito de proteger os súditos contra a
violência e o caos.


