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Formação dos Estados Nacionais Modernos  

 

Resumo 

 
Para compreendermos a formação dos Estados Nacionais, é necessário que olhemos para a Baixa Idade 

Média, período de crise do feudalismo, e que compreendamos os fatores que contribuíram para a 

transformação do mundo feudal e o advento da Idade Moderna. 

 

A Baixa Idade Média: Colapso 

Apesar das invasões húngaras, árabes e vikings se manterem ao longo dos séculos IX e X, em comparação 

com as disputas territoriais do início da Alta Idade Média, a Europa vivia neste momento uma fase muito 

mais segura. As alianças realizadas entre os feudos e a proteção dos cavaleiros garantiu uma maior 

estabilidade para os senhores e servos. No entanto, a condição estável e a redução dos saques e invasões 

garantiram também um crescimento demográfico neste período. Este aumento da população proporcionou 

um inchaço dos feudos, que não conseguiu proporcionar alimentação para todas as pessoas e ainda 

precisava se esforçar cada vez mais para submeter tantos servos aos tributos e opressões.  

 

Apesar de inovações técnicas terem facilitado a produção agrícola neste período, como os moinhos 

hidráulicos, os arados de ferro e as técnicas de rotação de cultura, essas novidades foram insuficientes 

para garantir uma produção que atendesse as necessidades da população desses séculos. Este cenário, 

portanto, provocou um deslocamento de massas de camponeses e cavaleiros que, expulsos de suas terras, 

passaram a vagar entre feudos ou a vadiar em busca de trabalhos temporários e pequenos saques. Nessa 

conjuntura, apesar de muitos ainda vagarem pelos bosques e terras vazios, outros decidiram se aventurar 

nas antigas ruínas do Império Romano e reocupar as cidades abandonadas. 

 

Esse processo de crescimento demográfico e de êxodo marcou o início da Baixa Idade Média e deu origem 

ao que conhecemos como a crise do feudalismo. Tendo em vista esse cenário, que além da miséria 

europeia ainda contava com a expansão árabe, um movimento religioso com apoio da nobreza surgiu 

tentando conciliar soluções para os dois problemas. As chamadas Cruzadas, portanto, tinham como 

objetivo reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém (dominada pelos turcos desde o século VII), expandir 

a fé cristã, penetrar novamente o catolicismo romano no Império Bizantino e, por fim, resolver o problema 

do crescimento demográfico e da miséria que se instalou na Europa. Ainda que as 

cruzadas não tenham solucionado muitos desses problemas, sobretudo o da 

quantidade de miseráveis vagantes, ela acabou abrindo caminhos para outras questões. 

As marchas cruzadistas além de reconquistarem novos territórios, também foram 

fundamentais para a abertura de antigas rotas comerciais, dominadas pelos árabes, 

pelo estabelecimento de postos comerciais, que garantiram um ressurgimento das 

cidades e, enfim expandiram a fé cristã. 

 

Uma outra importante conquista das cruzadas também foi a retomada das rotas comerciais do 

mediterrâneo, dominada pelos muçulmanos desde o século VIII, isolando a Europa. As cruzadas, portanto, 

abriram caminhos para o acesso a importantes centros comerciais da região, como Veneza, Gênova e até 
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mesmo Constantinopla. Visto isso, podemos perceber que as cruzadas foram fundamentais para 

desenvolver um processo que já se iniciava há anos na Europa, o de renascimento comercial e urbano. 

 

Cansados das opressões feudais e sem perspectivas vagando em territórios isolados, muitos servos e 

camponeses se deslocaram para a vida nas pequenas cidades que se formavam, trabalhando como 

artesãos ou comerciantes e estimulando a realização de feiras e do comércio. Essa nova vida promoveu, 

enfim, a possibilidade de uma ascensão econômica para muitas pessoas que passaram a depender dessas 

atividades. A poderosa estrutura comercial que se estabeleceu possibilitou inclusive o enriquecimento de 

indivíduos, que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada, controlar rotas comerciais, 

dominar o mercado e, consequentemente, fortalecer uma nova classe que ascendia: a burguesia.  

 

A gradual modificação da área rural para a área urbana vai ocasionar um o afrouxamento das relações 

entre os senhores feudais e os camponeses. Marcada pela monetarização da economia e pelo 

desenvolvimento de novas atividades comerciais, as relações feudais começam a entrar em declínio de 

acordo com o surgimento de uma nova realidade social, econômica e religiosa.  

 

O outono da Idade Média 

Se a crença na chegada eminente do fim do mundo assolava os cristãos durante o ano 1000, a crise do 

século XIV representou para a Europa quase um apocalipse atrasado. Durante este século, a população 

europeia enfrentou não só as guerras que já estava acostumada, mas também sofreu com a fome causada 

pelas más colheitas e pelo fechamento de rotas comerciais por batalhas e, enfim, conheceu a chamada 

peste negra. Em 1315, intensas chuvas no noroeste da Europa dificultaram a produção agrícola da região, 

causando uma crise de abastecimento no continente. Para piorar, alguns anos depois os alimentos e 

produtos que atravessavam as novas rotas comerciais começaram a sofrer com o bloqueio dos caminhos 

ocasionado por batalhas, como a Guerra dos Cem anos, entre 1337 e 1453. Esse cenário caótico de más 

colheitas e bloqueio comercial acabou gerando a chamada grande fome do século XIV. 

 

Com a fome e as guerras assolando a maior parte da Europa, um novo problema também surgiu neste 

período para ampliar o número de mortos e devastar cerca de 1/3 da população europeia: a peste negra. 

Na época, com uma medicina incipiente e com poucos estudos sobre a questão, não havia medicamentos 

ou tratamentos eficazes contra a doença e nem mesmo uma informação exata sobre os motivos reais da 

peste negra, sendo genericamente associada à grande população de ratos que circulavam pelas cidades 

reocupadas. No entanto, a verdadeira causa da peste, descoberta graças aos estudos da microbiologia no 

século XIX, estaria nas pulgas que transmitiam a doença.  

 

Essa conjuntura de fome, doenças, guerras e mortes, somados à vida precária e 

submissa de servos no campo acabou sendo o estopim para diversas revoltas na 

Europa e, naturalmente, para o desgaste do próprio feudalismo. Não bastasse todo o 

infortúnio, os senhores feudais começam a aumentar o valor dos impostos sobre os 

camponeses a fim de suprir a diminuição de seus ganhos em decorrência da peste e da 

baixa produtividade. Um grande exemplo dessas revoltas que apavorou senhores 

feudais na Europa foi a chamada jacquerie, que estourou no norte da França em 1358. 

Cerca de 20 mil camponeses foram mortos pelo exército francês após se rebelarem 



 
 

 

 

3 

História 
 

contra as opressões sofridas e contra os problemas que abatiam a população local. Este movimento 

acabou dando o nome de jacqueries para diversas outras manifestações camponesas do período.  

 

Todo esse contexto vai gerar um clima de insegurança nos então senhores feudais, que começaram a se 

assustar com as constantes revoltas camponesas. Boa parte deles começam a gradualmente ceder o seu 

poder e sua fidelidade a figura do rei (sim, ele mesmo, aquele que quase não possuía poder político) com o 

intuito de proteger suas terras. Além disso, a ascensão da burguesia e o seu interesse na expansão 

comercial vai mostrar como o feudalismo havia entrado em colapso e que ele, na verdade, não dava mais 

conta das transformações da modernidade que ganhavam cada vez mais força na sociedade. 

 

Mediante ao caos em que a Europa se encontrava, a alternativa encontrada pela nobreza e pela alta 

burguesia com o intuito de manter seus interesses e privilégios foi o de centralizar o poder nas mãos de 

uma única figura – o Rei. Que até então não possuía grande expressão de poder uma vez que a sua 

autoridade estava diluída entre os nobres que possuíam os títulos de senhores feudais. O novo regime – 

Absolutista - consequentemente vai concentrar o poder nas mãos do monarca, equilibrado por um pacto 

entre as classes mais altas e a burguesia que levou progressivamente ao fim da relação servil e do sistema 

feudal. 

 

Alguns fatores foram essenciais para a consolidação desses Estados: 

• Delimitação de um território: definição de fronteiras e de uma unidade territorial. 

• Criação de um exército nacional: para defender os interesses do Estado recém-formado e garantir 

a sua soberania. 

• Burocracia administrativa: corpo responsável pela administração pública, pela cobrança de 

impostos e pelo aparato administrativo. 

• Unidade cultural: elementos culturais em comum que possibilitaram uma identificação entre os 

diversos grupos que ocupavam o mesmo espaço. 

• Criação de um conjunto de leis: possibilitaram a manutenção da ordem e a aplicação de uma justiça 

na qual as pessoas pudessem recorrer. 

• Um Monarca: que concentrava em suas mãos o poder sobre o território. 

 

Apesar de cada unificação ter ocorrido em processos diferentes em cada região da Europa, no geral as 

Monarquias Absolutista se sustentaram através de um acordo com a Igreja Católica – que apesar de estar 

passando por severas críticas com a Reforma Protestante continua a ter uma forte influência - a fim de 

usar o controle religioso a seu favor. Os nobres se transformaram na base política dessas monarquias, 

ocupando cargos de confiança e sendo sustentados por esse Estado que está nascendo, enquanto o Rei 

vai buscar apoio junto da burguesia comercial que era detentora de um grande poder econômico. 

 

Durante a Idade Moderna vários pensadores surgiram com o intuito de teorizar sobre os ideais absolutistas 

corroborando com a ideia de uma sociedade disciplinada e sob o controle de um único líder, o Rei. 

Teóricos como Thomas Hobbes, com a Teoria do Contrato Social, Nicolau Maquiavel, com seu livro “O 

Príncipe” e Jacques Bossuet, com “Política retirada da Sagrada Escritura” foram importantes nomes que 

fundamentaram e embasaram esses novos modelos de governabilidade. 
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Mercantilismo 

As bases pra construção do capitalismo comercial - ou mercantilista – foram construídas durante a 

mudança da Idade Média para a Idade Moderna com o despontar do reavivamento do comércio, o 

surgimento da Burguesia, a formação dos antigos Estados Nacionais e a expansão marítima. Junto com 

todas as inovações do período um novo modelo econômico surgiu para dar conta das novas formas de 

exploração decorrentes da modernidade. 

 

O aumento exponencial da comercialização com outros continentes mediante a 

descoberta de novas rotas comerciais mostrou como a atividade ganhava uma 

importância cada vez maior em uma Europa ainda ruralizada.  A conquista de novos 

territórios vai propiciar a formação de um conjunto de práticas chamadas de 

Mercantilismo, que foi estruturado de forma a explorar as novas terras extraindo o 

máximo de riquezas possíveis e proporcionando uma grande acumulação de capital. 

 

O Estado – a metrópole - ficava responsável por essa pela exploração do território e monopolizava a 

prática comercial mantendo a colônia ligada diretamente a sua autoridade, estabelecendo as bases do 

pacto colonial. Com o metalismo, a busca por metais foi uma das principais fontes de arrecadação e de 

abastecimento desses novos Estados. O ouro, principalmente, vai possuir um papel de protagonista 

durante o período, uma vez que de acordo com o bulionismo, a riqueza de um Estado estava de acordo 

com a quantidade de metais acumulados.  Com uma postura intervencionista por parte das monarquias 

nacionais, a política de balança comercial favorável regulava as importações e exportações a fim de 

controlar o fluxo de mercadorias dentro de suas fronteiras. Além disso, as práticas protecionistas 

auxiliavam no controle a entrada de produtos estrangeiros com a imposição de fortes taxas alfandegárias, 

facilitando assim o consumo dos produtos manufaturados de origem nacional. 

  

Os principais atores do capitalismo comercial nesse primeiro momento era Gênova, Veneza, Holanda, 

Portugal, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha e a principal classe social favorecida pela ampliação do 

comércio e suas implicações será a burguesia, que durante séculos vai acumular o capital proveniente do 

novo sistema. É importante ressaltar que a escravidão africana e o tráfico negreiro proveniente da 

colonização e da expansão marítima também foi uma fonte de arrecadação de extrema importância para 

as monarquias nacionais. 

 

 

Pioneirismo Português 

Dentro do processo de formação das monarquias nacionais, Portugal vai se destacar por concretizar a sua 

unificação de forma precoce que alinhada a uma série de acontecimentos históricos permitiram que o 

primeiro Estado a se unificar na Europa, ainda no século XIV, se torne uma potência comercial e marítima. 

Com uma boa parte do território ocupado por mulçumanos após a invasão árabe no século VIII, a saga pela 

constituição dos reinos de Portugal e Espanha vai passar pela expulsão dos árabes do território da 

Península Ibérica travando guerras que também tinham um aspecto sagrado – Guerras de Reconquista - 

para retomar o seu controle político, econômico e religioso do território.  
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Após a expansão territorial e a separação do reino de Leão promovida 

pela dinastia de Borgonha, a morte de Fernando I ocasionou a crise na 

sucessão, uma vez que o rei não deixou herdeiros homens. A falta de 

um herdeiro vai despertar o interesse do reino de Castela em ocupar o 

território com o intuito de anexa-lo ao seu reinado, entretanto a possível 

unificação não foi bem aceita por uma parcela da sociedade que vivia naquele território. Temendo perder 

sua autonomia, alguns setores, como a burguesia e uma parte da nobreza, declararam seu apoio ao irmão 

bastardo do rei falecido, João – conhecido também como Mestre de Avis. A burguesia portuguesa que já 

se encontrava em um crescente sucesso econômico, devido ao comércio no Mar Mediterrâneo e no Mar do 

Norte, proveu os recursos financeiros para a manutenção do Exército que vai levar a vitória de Dom João. 

 

Apesar de estar em desvantagem numérica, o exército português consegue vencer a batalha contra os 

soldados castelhanos usando técnicas de guerra inspiradas na Guerra dos Cem anos. A vitória consolida o 

poder monárquico em Portugal e unifica o país em torno da figura de Dom João I. O rei então inicia uma 

política de favorecimento a expansão econômica dos burgueses, que mudaram de patamar ao levar a sua 

expansão para o Atlântico, abrindo caminho para novas rotas comerciais. 

 

E a Espanha? 

Até o século XV o território que virá a ser chamado de Reino da Espanha se 

encontrava descentralizado e dividido em diversos reinos e vice-reinos como 

Leão, Castela, Aragão e Granada, essa ultima ainda se encontrava em poder 

dos mouros.  Com o casamento entre Fernando, rei de Aragão, com Isabel, 

sucessora no trono de Castela, a unificação vai começar a tomar forma após a 

morte do pai da herdeira e a decisão de unir as duas coroas. 

 

Conhecidos popularmente como os “Reis Católicos”, Fernando e Isabel firmaram um acordo com a Igreja 

Católica a fim de expulsar os árabes e os judeus do seu território criando assim um Tribunal do Santo 

Oficio - Inquisição – na região sob a responsabilidade da coroa. Promovendo uma caçada política e 

religiosa contra aqueles considerados inimigos, a expulsão dos chamados hereges e infiéis ficou 

conhecida como a Guerra da Reconquista. Utilizada como um instrumento de controle, a Inquisição utilizou 

o terror como forma de subjugar todos aqueles que questionassem o poder da monarquia espanhola.  

 

Com a conquista de Granada em 1492, o último reduto de mulçumanos na Península Ibérica, consolida-se 

o Estado espanhol. No mesmo ano, Cristovão Colombo chega as Américas, financiado pela coroa 

espanhola que rivalizava com a expansão portuguesa. Fatores importantes, como a Universidade de 

Salamanca, facilitaram a expansão marítima espanhola através do desenvolvimento de novas tecnologias 

marítimas e de estudos humanistas. Com as Grandes Navegações e a conquista de possessões no além-

mar, a Espanha se tornou um dos maiores impérios comerciais do inicio da Era Moderna. 
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A monarquia a là francesa 

O reino francês é considerado o primeiro a dar início ao processo 

de unificação política, porém essa centralização monárquica foi 

interrompida devido a uma série de conflitos com o reino inglês. 

Ainda no século X, sob o comando da Dinastia dos Capetíngios, 

medidas como a salvaguarda – mecanismo de proteção das 

cidades promovida pelo rei – iniciavam o aumento do poder em 

torno da figura do monarca.  Contudo, foi durante o reinado de Felipe II que de fato a centralização tomou 

consistência com a formação de uma burocracia administrativa instituída pelo monarca para a cobrança 

de impostos e assuntos econômicos.  

  

Com Felipe IV (1285-1314) no poder, a expansão do poderio monárquico ficou ainda maior com a 

convocação dos Estados Gerais – uma assembleia composta pelo clero, pela nobreza e pela burguesia – e 

a aprovação da cobrança de impostos as propriedades da Igreja Católica. A decisão marcou o inicio de 

uma relação conturbada entre a Igreja e o reino francês, conhecida como “Cisma do Ocidente”, uma vez 

que o papa ameaçou excomungar o rei francês.  

 

A Guerra dos Cem Anos (1337 -1453) entre a França e a Inglaterra, foi um divisor de águas para ambas as 

coroas e seu resultado impulsionou o processo de unificação monárquica francesa. O interesse inglês em 

unir as duas coroas, sob o comando de Eduardo III que se considerava o herdeiro direto do antigo rei, levou 

a Inglaterra a invadir o território francês após a morte de Felipe IV, conhecido como O Belo. O conflito 

estimulou a construção de um exército e a cobrança de impostos unificada para a sua manutenção na 

guerra contra os ingleses por territórios que pertenciam ao reino francês. A durabilidade do conflito 

também possibilitou a criação de um sentimento de pertencimento à população do território francês. 

 

Com mais de cem anos de duração, a guerra foi composta por vitórias inglesas e francesas em momentos 

diferentes. Contudo, o conflito termina com a expulsão dos ingleses do reino francês e com a garantia da 

unidade territorial. Terminada a guerra, a França consolida de vez a centralização política na figura do rei e 

a partir da expansão do poder dessa monarquia ao longo dos próximos séculos, ela se torna o símbolo do 

absolutismo na Europa. 

 

A Inglaterra e o absolutismo 

Apesar de o absolutismo ter representado um regime político bem difundido pela Europa durante a Idade 

Moderna, na Inglaterra, esse modelo não obteve uma longa estabilidade como em outros Estados 

modernos do continente. 

 

Assim como a França, a tentativa de centralização política ocorre bem antes do 

inicio da Idade Moderna sob o comando de Guilherme, o Conquistador, no século 

XI. A imposição de impostos unificados e a obrigatoriedade do juramento de 

vassalagem diretamente ao rei foram ações que visavam a centralização do poder 

na mão do monarca inglês. Com a promulgação das Common Law – leis que 

valiam para todo o território – no reinado de Henrique II* (1154-1189) ocorre a 
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tentativa de recrudescimento desse poder. 

 

Porém, como dito anteriormente, os ingleses não eram muito fãs do absolutismo. Assim, em 1215, a 

nobreza reage a esse fortalecimento do poder do rei com a imposição da Magna Carta, ao rei conhecido 

como João Sem-Terra, que limitava o poder real e frustrava as tentativas de centralização. A manutenção 

da fragmentação deste poder no início da Idade Moderna permitiu não só que as nobrezas regionais 

tivessem maior poder como a própria burguesia ascendesse economicamente. 

 

Com a perda para a França na Guerra dos Cem Anos, essa descentralização foi interrompida apenas no 

século XVI quando, após a Guerra das Duas Rosas (1455 – 1485), entre as famílias York e Lancaster pelo 

trono inglês, acabou enfraquecendo a nobreza e levando ao trono Henrique VII, da família Tudor e, 

posteriormente, Henrique VIII (1509-1547), que deu corpo ao absolutismo inglês.  

Apesar da postura centralizadora deste rei, o absolutismo não conseguiu se estabilizar na Inglaterra, 

gerando assim diversos conflitos com o parlamento e sendo muitas vezes responsável pelo crescimento 

das tensões religiosas. O momento mais sensível entre rei e parlamento, no entanto, se configurou com a 

dinastia Stuart, com Jaime I (1603 – 1625) e Carlos I (1625 – 1648). 
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Exercícios 

 

 

1. (FAMECA 2017) Na perspectiva mais geral, o Antigo Regime – mais rígido ou mais flexível de país 
para país – representava o quadro institucional que permitiu a formação e cristalização da etapa 
mercantil do capitalismo (capitalismo comercial); a dinâmica própria do desenvolvimento capitalista, 
por seu turno, ao ampliar as áreas de ação, intensificar o ritmo de crescimento econômico, tende a 
promover constantes reajustamentos. 

(Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), 1981.) 
  

O texto menciona, direta ou indiretamente, três elementos centrais no processo de formação do 
capitalismo comercial. Esses elementos são 

a) o absolutismo, o mercantilismo e o colonialismo. 

b) o racionalismo, o industrialismo e o imperialismo. 

c) o expansionismo, o liberalismo e o distributivismo. 

d) o feudalismo, a descentralização monárquica e o servilismo. 

e) o tecnicismo, o protecionismo e o desenvolvimentismo. 

 

 

2. (FGV-SP / 2015) O Estado era tanto o sujeito como o objeto da política econômica mercantilista. O 

mercantilismo refletia a concepção a respeito das relações entre o Estado e a nação que imperava 

na época (séculos XVI e XVII). Era o Estado, não a nação, o que lhe interessava. 
(Eli F. Heckscher, La epoca mercantilista, 1943, p. 459-461Apud Adhemar Marques e et alii (seleção), História moderna 

através de textos, 1989, p. 85. Adaptado) 
 

Segundo o autor, 

a) as relações profundas entre o Estado absolutista e o nacionalismo levaram à intolerância e a 

tudo o que impedia o bem-estar dos súditos, unidos por regulamentações e normas rígidas. 

b) as práticas econômicas intervencionistas do Estado absolutista tinham o objetivo específico de 

enriquecer a nação, em especial, os comerciantes, que impulsionavam o comércio externo, base 

da acumulação da época. 

c) o mercantilismo foi um sistema de poder, pois o Estado absolutista implantou práticas 

econômicas intervencionistas, cujo objetivo maior foi o fortalecimento do poder político do 

próprio Estado. 

d) o Estado absolutista privilegiou sua aliada política, a nobreza, ao adotar medidas não 

intervencionistas, para preservar a concentração fundiária, já que a terra era a medida de 

riqueza da época. 

e) a nação, compreendida como todos os súditos do Estado absolutista, era o alvo maior de todas 

as medidas econômicas, isto é, o intervencionismo está intimamente ligado ao nacionalismo. 
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3. (UEPA - 2013) Os camponeses franceses do século XIV eram conhecidos pelos nobres do reino pelo 
termo Jacques (que pode ser traduzido em português pelo nome “Tiago”), por ser este considerado 
como nome comum entre as camadas populares. As revoltas dos Jacques (ou Jacqueries), como 
ficaram conhecidas, estouraram no norte do Reino da França em 1358. Sua emergência no contexto 
de crise da Guerra dos Cem Anos (1337-1453) assumiu um sentido de contestação dos privilégios 
da nobreza rural e foi estimulada pelo/a: 

a) pilhagem das vilas camponesas promovidas por líderes militares aristocratas. 

b) terror implantado no campo pelos vilões, mobilizados pela conjuntura de guerra. 

c) aumento de taxas feudais e pelos saques de soldados espalhados pelos campos. 

d) desmonte da ordem social feudal por conta da guerra entre França e Inglaterra. 

e) fragilidade das forças militares da nobreza na repressão a levantes populares. 

 

 

4. (UP –Medicina 2019) Para que os termos “justo” e “injusto” possam ter sentido, é necessária alguma 
espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar igualmente os homens ao cumprimento dos pactos, 
mediante o medo de algum castigo que seja superior ao benefício que esperam tirar do rompimento 
do pacto. 

(HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Claret, 2002. p.111.)  
 
Considerando-se o contexto político europeu do século XVII, o argumento apresentado no texto 
representa a defesa paradigmática do absolutismo por:  

a) remeter a legitimidade à esfera religiosa. 

b) restringir à lei natural as virtudes civilizatórias. 

c) estabelecer as limitações do contrato social. 

d) enaltecer a vocação pedagógica do direito. 

e) atribuir ao soberano o fundamento da ordem. 
 
 

5. (UEA 2019) Em quase todos os lugares, o peso esmagador dos impostos — taille e gabelle na França, 
servicios na Espanha — recaía sobre os pobres. Não existia a concepção jurídica de “cidadão” sujeito 
ao fisco pelo simples fato de pertencer à nação. Na prática, a classe senhorial estava efetivamente 
isenta de taxação direta, em toda parte. 

(Perry Anderson. Linhagens do Estado absolutista, 2016.) 
 
O excerto do livro Linhagens do Estado absolutista descreve: 

a) a legalização das desigualdades tributárias, típicas da sociedade pós-industrial. 

b) a exploração do operariado industrial, típica do capitalismo contemporâneo. 

c) a situação de privilégios sociais, típicos do Antigo Regime da Idade Moderna. 

d) a restrição à participação nas decisões políticas, típica da democracia antiga. 

e) a manutenção dos poderes políticos da nobreza, típicos do Feudalismo medieval 
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História 
 

Gabarito 

 

1. A 

O capitalismo comercial – ou mercantil – nasce na transição da Idade Média para a Idade Moderna, 

impulsionado pelas transformações da modernidade que se apresentavam naquela conjuntura, como: 

o absolutismo e a formação dos Estados Nacionais, o surgimento do mercantilismo e do colonialismo.  

 

2. C 

O Mercantilismo foi um conjunto de praticas econômicas voltado para o enriquecimento do Estado. 

Dentre as suas principais características estão: forte intervenção do Estado na economia, balança 

comercial favorável, protecionismo, metalismo e o pacto colonial. 

 

3. C 
O período da Baixa Idade Média marca o início de um processo de crise do feudalismo, marcado por 

uma conjuntura de insuficiência na produção de alimentos, de fome e do alastramento da peste negra. 

Ainda assim, a pressão sobre os camponeses continuam com o aumento dos impostos para suprir as 

perdas da produtividade. É dentro desse contexto que diversas revoltas, conhecidas como jacqueries, 

eclodiram na França, mas também em outros locais, com o intuito de manifestar contra a intensa 

exploração dos senhores feudais. 

 

4. E 

Em seu livro Leviatã, Hobbes vai teorizar a cerca da organização social da Inglaterra absolutista do 

século XVII. Para o autor a sociedade só poderia funcionar através de um Pacto Social onde a 

população abdica da sua liberdade natural em prol da segurança e da paz que seria garantida por um 

soberano. Dentro desse contexto, o trecho nos mostra que cabia ao soberano a manutenção da ordem 

social e moral. 

 

5. C 

O novo modelo de sociedade inaugurada com o Estado Absolutista foi construída em cima de 

privilégios nobiliárquicos, onde os grande beneficiários eram o clero e a nobreza. Enquanto, os tributos 

eram cobrados do povo, inclusive da burguesia que fazia parte desse grupo heterogêneo.   

 

 

 


