
O fortalecimento do poder realO fortalecimento do poder realO fortalecimento do poder realO fortalecimento do poder real

A burguesia passa a apoiar o 

rei por meio de doações e 

empréstimos.

Nobreza se aproxima do rei, 

visando manter privilégios.

Os camponeses passam a ver o 

rei como protetor. 

O rei protegeu o comércio e 

concedeu aos burgueses 

cargos públicos. 

Os reis pagam pensões e 

oferecem altos postos no 

exército real à nobreza. 

Aos poucos, o rei obteve 

recursos para montar um 

exército e pagar funcionários 

reais. 
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A monarquia inglesaA monarquia inglesaA monarquia inglesaA monarquia inglesa

Guilherme IGuilherme IGuilherme IGuilherme I

(século XI)(século XI)(século XI)(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 (1154Henrique II (1154Henrique II (1154Henrique II (1154----

1189)1189)1189)1189)

- Acelerou o processo de fortalecimento do poder real. 

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

Henrique II (1154Henrique II (1154Henrique II (1154Henrique II (1154----

1189)1189)1189)1189) - Exigiu que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais. 

João SemJoão SemJoão SemJoão Sem----

----Terra Terra Terra Terra 

(1199(1199(1199(1199----1216)1216)1216)1216)

Henrique III (1216Henrique III (1216Henrique III (1216Henrique III (1216----

1272)1272)1272)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 francesaA monarquia francesaA monarquia francesaA monarquia francesa

Felipe Augusto Felipe Augusto Felipe Augusto Felipe Augusto 

(1180(1180(1180(1180----1223)1223)1223)1223)

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

- Conquistou feudos imensos casando-se por interesse. 

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

- 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 (1226Luís IX (1226Luís IX (1226Luís IX (1226----1270)1270)1270)1270)

Felipe IV (1285Felipe IV (1285Felipe IV (1285Felipe IV (1285----

1314)1314)1314)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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O absolutismoO absolutismoO absolutismoO absolutismo
Regime caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei.

Rei 

• Podia convocar o 

Limites do poder do rei

• Costumes da época.

Fatores que contribuíram ao 

absolutismo
• Podia convocar o 

exército. 

• Criar e cobrar 

impostos. 

• Fazer leis. 

• Costumes da época.

• Tradição. 

• Existência de ministros 

fortes. 

absolutismo

• Evolução da imprensa.

• A Reforma Protestante.

• Política de caça às bruxas.  
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Mercantilismo Mercantilismo Mercantilismo Mercantilismo 
As monarquias absolutistas europeias adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas, 

chamadas mercantilismo.

Metalismo

Principais características Balança comercial 

favorável

Protecionismo

Exclusivismo colonial 
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