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O Absolutismo 

 É exclusivamente na minha pessoa que reside o poder soberano [...] É só de mim que 

os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade; a plenitude dessa autoridade, 

que eles não exercem senão em meu nome, permanece sempre em mim, e o seu uso não 

pode nunca ser voltado contra mim; é a mim, unicamente, que pertence o poder legislativo 

sem dependência ou partilha [...] A ordem pública inteira emana de mim, e os direitos e 

interesses da Nação, de que se ousa fazer um corpo separado do monarca, então 

necessariamente unidos com os meus e repousam unicamente em minhas mãos. 

Fala de Luís XV ao Parlamento francês em 1766. 

 

 

 

Questões 

 

1) O que representou o processo de formação das monarquias nacionais, 

gradativamente gestado na Baixa Idade Média? 

R. O fortalecimento da figura real em detrimento da nobreza, graças à aproximação 

entre o rei e os burgueses. 

 

2) A que estava relacionada a desestruturação do sistema feudal? 

R. Ao progresso das atividades comerciais, pois a economia tornou-se mais dinâmica, 

uma vez que estava interligada aos vários pontos do continente. 
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3) A emancipação das cidades contou com o apoio do soberano e os burgueses se 

aproximaram dele com o objetivo de obter maior segurança em suas atividades. Por 

sua vez, o que o rei buscava? 

R. Fortalecimento e apoio, especialmente do ponto de vista financeiro, o que 

favoreceu uma aliança entre monarquia e burguesia. 

 

4) Com o intuito de proteger o comércio, o rei começou a recuperar os direitos e os 

privilégios que compartilhava com a nobreza, buscando a centralização do poder. 

Quais foram as medidas tomadas por ele? 

R. Unificou as leis para todo o reino ao criar os tribunais reais e os impostos, os quais 

passou a controlar, centralizou a cunhagem de uma única moeda para todo o reino, 

formalizou um sistema integrado de pesos e medidas e restringiu a cobrança de 

pedágios e taxas por parte da nobreza. 

 

5) A formação das monarquias nacionais não foi um fenômeno homogêneo, e em 

cada reino europeu foi necessário superar problemas internos. Como foi essa 

formação em Portugal? 

R. Portugal conseguiu centralizar o poder monárquico após a Revolução de Avis 

(1383-1385), pois com a vitória de D. João sobre as forças castelhanas articuladas 

pela rainha D. Leonor, afastou o interesse castelhano e unificou o reino português sob 

a dinastia de Avis. 

 

6) Na França, a formação da monarquia foi uma consequência do que? 

R. Da vitória francesa sobre os ingleses na Guerra dos Cem Anos (1337-1453), pois a 

dinastia de Valois expulsou os ingleses e ampliou seus domínios na França.  


