IDADE MODERNA

Monarquias Nacionais Absolutistas
(Absolutismo)
No quadro final da crise da Idade Média (séc. XIVXV), a centralização política nas mãos dos reis surgiu
como alternativa política capaz de restabelecer a
ordem e a segurança. Atuando como árbitro entre os
senhores feudais e a burguesia, o rei conseguiu, aos
poucos, impor sua autoridade sobre todo o território
do reino.
Nesse processo que se deu desde a Baixa Idade
Média, a fragmentação política, tão marcante no
feudalismo, deu lugar ao poder centralizado e aos
territórios unificados. Surgiram na Europa
monarquias centralizadas, como as da França,
Inglaterra, Portugal e Espanha, que chamamos de
Estado Moderno ou Estado Absolutista.
Os Estados Nacionais Unificados Modernos
Centralizados e, finalmente, Absolutistas são
característicos da Europa Ocidental entre os
séculos XVI e XVIII.

O jovem Luis XIV, o Rei-sol,
que teria proferido a frase “O
Estado sou Eu”.

Um dos pilares do rei era o exército nacional, possibilitado pelo recolhimento de
impostos nacionais (que se sobrepõe aos impostos feudais).
O rei absolutista é fruto de uma espécie de equilíbrio de forças entre a nobreza
(decadente) e a burguesia (em ascensão), ao passo que precisa de algum amparo
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da Igreja Católica (que funcionou na época ainda como uma espécie de poder
paralelo).
Algumas das formas utilizadas pelo rei para manter o poder em suas mãos:








Aproximação com a burguesia;
Concessão de cargos à nobreza;
Arrecadação centralizada de impostos e moeda nacional;
Unificação de pesos e medidas;
Formação de exército permanente, normalmente composto de mercenários;
Expansão dos territórios nacionais, através da guerra ou de colônias;
Organização político-administrativa centralizada.

Observe no esquema abaixo as principais alianças do rei absolutista

O Absolutismo na Europa
Os regimes absolutistas se destacaram na Europa Moderna, sobretudo em
França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Observemos os casos
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França – Nesse país o regime centralizado foi se estruturando durante a Guerra
dos Cem Anos (1337-1453). Devido ao esforço de Guerra para repelir os
invasores ingleses, a França foi criando um regime centralizado nas mãos da
dinastia de Valois.
No contexto francês é importante destacarmos a figura mitológica de Joana
D’Arc, tratada como heroína naquele país (e transformada ems anta no início do
século XX). Joana receberia mensagens de Deus, afirmando da vitória francesa e
da ascensão dos Valois. Chegou a lutar na Guerra e, durante ela, foi capturada
pelos ingleses, que à levaram para a fogueira da inquisição.

Inglaterra – Os ingleses também começam o processo de formação do Estado
Unificado ao longo da Guerra dos Cem Anos, porém, depois desse conflito nasce
internamente a Guerra das Duas Rosas (1455-85), entre os York e os Lancaster.
Fruto do acordo politico entre as duas famílias é a ascensão dos Tudor, na figura
de Henrique, o primeiro rei absolutista ingles.

Espanha – Espanha e Portugal são
frutos da Guerra da Reconquista
(séc. VIII/IX – XV), quando os
cristãos europeus lutavam para
retomar a península ibérica dos
muçulmanos (mouros). Em meio a
reconquista foram nascendo reinos
como Castela, Aragão, Navarra e
Leão, que mais tarde se unificariam.
O marco decisório para a unidade
foi o casamento dos “reis católicos”
Fernando de Aragão e Isabel de
Castela (1469).
A partir daí estaria plantada a base
para a formação da Espanha.

Portugal – Este reino também é fruto da Guerra da Reconquista, mas muito mais
da Revolução de Avis (1385), movimento liderado pela burguesia portuguesa que
colocou no trono o indesejado D. João de Avis (já que este era filho ilegítimo do rei
que havia morrido, a nobreza pretendia entregar a coroa à Castela). A ascensão de
D. João de Avis gerara condições para o processo de expansão maritime após
Portugal se tornar o primeiro reino absolutist europeu.
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Exceções – No processo de centralização do poder da Idade Moderna, são
marcantes as ausências de Itália e Alemanha, que só se unificariam no século XIX,
sendo chamados de os “Países de Unificação Tardia”. A Itália apresentava muitas
cidade e repúblicas com rivalidades entre si, além de pequenos reinos rurais e
áreas pertencentes à Igreja. A Alemanha, por sua vez, formava o Sacro Império
Romano Germânico, um emaranhado de reinos feudais sob o controle da Igreja
Católica que só foi ter no início do século XIX.

Defensores do Absolutismo – Conforme se estabeleceram regimes centralizados
na Europa, foram também surgindo pensadores tentando explicá-los.
Jean Bossuet: em “A política retirada das sagradas escrituras” era um dos
defensores da origem divina do poder real, dizendo que o rei era um predestinado
por Deus para exercer o poder, não devendo, deste modo, ser contestado.
Thomas Hobbes: em “O Leviatã”, dizia que o poder real era virtude de um
contrato social que havia sido feito entre os membros da sociedade, os quais
atribuíram todo o poder a uma pessoa (o rei). O rei representava a ordem em
oposição ao caos de um tempo anterior.
Nicolau Maquiavel: Autor de “O Príncipe”. Defendia que o monarca devia usar
de todos os meios para se manter no poder, mesmo que fossem meios imorais
(mentira, violência, etc.). A síntese do pensamento maquiavélico é: “os fins
justificam os meios”.

EXTRA: Trecho de “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel
“Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que temido ou o contrário. A
resposta é de que seria necessário ser uma coisa e outra; mas, como é difícil
reuni-las, em tendo que faltar uma das duas é muito mais seguro ser temido
do que amado. Isso porque dos homens pode-se dizer, geralmente, que são
ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho; e,
enquanto lhes fizeres bem, são todos teus, oferecem-te o próprio sangue, os
bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse acima, a necessidade esteja
longe de ti; quando esta se avizinha, porém, revoltam-se. E o príncipe que
confiou inteiramente em suas palavras, encontrando-se destituído de outros
meios de defesa, está perdido: as amizades que se adquirem por dinheiro, e
não pela grandeza e nobreza de alma, são compradas mas com elas não se
pode contar e, no momento oportuno, não se torna possível utilizá-las.”
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Cesgranrio) A frase de Luiz 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 o campesinato.
2. (Pucmg) Oriundo da crise do feudalismo, o Estado Absolutista representou a
organização política dominante na sociedade europeia entre os séculos XV e
XVIII, podendo ser caracterizado pela:
a) supressão dos monopólios comerciais, possibilitando o desenvolvimento das
manufaturas nacionais.
b) quebra das barreiras regionalistas do feudo e da comuna, agilizando e
integrando a economia nacional.
c) abolição das formas de exploração das terras típicas do feudalismo, tornando
a sociedade mais dinâmica.
d) ascensão política do grupo burguês, que passa a gerir o Estado segundo seus
interesses particulares.
e) ausência efetiva de instrumento de controle, quer no plano moral ou temporal,
sobre o poder do rei.
3. (UFRJ) O texto a seguir trata das incursões francesas na América; entretanto,
essas ainda não representavam que a França tivesse dado início à sua expansão.
Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas isso não
significava uma atitude sistemática e coerente desenvolvida pela Coroa. Era, no
mais das vezes, atuação de corsários e de uns poucos indivíduos. Como exemplo,
pode-se mencionar as invasões do litoral brasileiro, (...), e algumas visitas à
América do Norte.
(FARIA, R. de M.; BERUTTI, F. C.; MARQUES, A. M. "História para o Ensino Médio". Belo Horizonte: Lê. 1998. p.182).

Dentre os motivos que levaram a França a iniciar tardiamente sua expansão
marítima e comercial, podemos destacar
a) os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional.
b) a derrota da França na violenta guerra contra a Alemanha.
c) a falta de associação entre a Coroa e a Burguesia francesa.
d) a violenta disputa religiosa entre calvinistas e luteranos.
e) a não inclusão das classes superiores no projeto expansionista.
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4. (Enem 2010) O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de
cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos
exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade,
permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo.
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009.

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a
função do governante.
A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na
a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.
b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.
c) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.
d) neutralidade diante da condenação dos servos.
e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.
(Enem 2012)

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de
estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste
sentido, a charge apresentada demonstra
a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios
à vestimenta real.
b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta
real representa o público e sem a vestimenta real, o privado.
c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a
figura de um rei despretencioso e distante do poder político.
d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em
relação aos de outros membros da corte.
e) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo
político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.

Gabarito: 1.d / 2.b / 3.a / 4.e / 5.e
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