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Antigo Regime Francês 

Teoria 

 

Centralização monárquica 

Uma das principais características do período medieval é a organização da região central da Europa em 

feudos, que definiam poderes locais e dificultavam a vida de comerciantes que circulavam pelo continente 

dependendo de uma variedade de cobranças de impostos, tabelas de medidas, leis e valores.  

Sendo o sistema feudal o modelo de produção, destaca-se também que a própria figura do rei estava 

enfraquecida nesse processo de fragmentação territorial, logo, já na baixa idade média alguns reis 

desejavam recuperar esse poder com um processo de centralização política. 

Portanto, uma aproximação de interesses entre essa nascente burguesia e os reis foi um dos fatores 

responsáveis pela centralização monárquica e a unificação francesa, garantindo assim uma 

homogeneidade de taxas e medidas para a burguesia e mantendo a nobreza novamente sob o poder real. 

 

A centralização francesa  

O processo que leva à centralização do poder monárquico na França se inicia com a dinastia capetíngia, que, 

apesar de ter sido fundada em 987 por Hugo Capeto, apenas no século XIII, com as guerras de Felipe II 

contra os ingleses ao norte, consegue unificar a região francesa e submeter a nobreza local à autoridade 

capetíngia.  

Assim, Felipe II com seu exército garante a manutenção da ordem local, com leis e justiça, unifica as 

cobranças de impostos e constrói um aparato administrativo complexo para a região francesa, 

centralizando o poder e dando o primeiro passo para a formação de um Estado moderno. Este projeto 

continuou com Luís  IX (1226-1270), Filipe IV, o Belo (1285-1314), Filipe VI (1293-1350) e se consolidou 

definitivamente com a Guerra dos Cem anos (1337-1453) contra a Inglaterra.  

Também vale destacar que este período conhecido como a baixa Idade Média também ficou marcado pelas 

grandes crises que afetaram a Europa, seja pelas doenças, com a peste negra, pelas revoltas camponesas 

dos jacquéries, pelas batalhas entre feudos e monarcas ou até mesmo pela fome causada pela falta de 

colheitas. Esses problemas, que configuraram uma crise europeia também foram fundamentais para o 

auxílio da centralização do poder real, visto que, nestes momentos, apenas as grandes monarquias 

conseguiam garantir um forte aparato militar que protegesse a população francesa. 

Um exemplo desse poder pode ser visto na própria Guerra dos Trinta Anos (1618-1715), um enfrentamento 

entre Luís XII e a família Habsburgo da Áustria que, por fim, revela-se como uma disputa pela hegemonia de 

terras e poder na Europa, com a vitória da própria França, o fortalecimento do rei e, consequentemente, do 

próprio absolutismo. 
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O Absolutismo 

Assim, a formação dos Estados modernos europeus foi um processo longo e sangrento, mas que, por fim, 

garantiu a unificação francesa e realizou uma aproximação entre os novos reis e a burguesia, reduzindo o 

poder da antiga nobreza rural, mas sem diminuir seus privilégios. Agora, a configuração do Estado, 

controlado pelo rei, mantinha cada classe em suas respectivas atribuições, combinando poderes para a 

expansão mercantil e a defesa do território. 

Assim, o clero e a nobreza compunham classes com privilégios jurídicos e não pagavam impostos, sendo 

responsáveis pela religiosidade e pela proteção, a burguesia formava uma classe de poder econômico, mas 

sem privilégios, pois deveria pagar impostos, e sem tanto poder político, pois se submetia as decisões reais, 

enquanto as populações mais pobres, por fim, estavam sujeitas aos impostos, à miséria e aos pesados 

trabalhos no campo e na cidade. 

Na França, o regime monárquico sobreviveu durante séculos mantendo essa estrutura social em 

estamentos, sendo encerrado somente no século XIX. No entanto, apesar das disputas pelo trono sempre 

estremeceram esse modelo político, mantendo por séculos uma intensa disputa entre diversas famílias e 

reinos, através de batalhas, casamentos e conspirações, o modelo absolutista, que tem seu auge com Luís 

XIV (1643-1715), não podia depender apenas da violência e das alianças para sobreviver, pois precisava 

também convencer o povo da importância de seu poder. 

Visto isso, diversos teóricos já no período renascentista defendiam a necessidade de um Estado forte, e do 

emprego da violência como forma de manter a unificação e a ordem, como Nicolau Maquiavel (1469-1527) 

e Thomas Hobbes (1588-1679). No entanto, apesar da defesa teórica do absolutismo como forma de 

controle político e social, a questão religiosa também foi fundamental para a sobrevivência desse sistema 

por tantos anos. Assim, a ideia de um direito divino como fundamento e legitimação do poder real foi 

defendida por autores como o bispo francês Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), o que garantiu ao rei a 

legitimidade graças a um poder divino, infalível e que não poderia ser contestado. 

 

O mercantilismo 

Por fim, com o poder político legitimado através da centralização do Estado e do direito divino, com a 

sociedade divida em estamentos e sob controle da autoridade real, o fortalecimento econômico, enfim,  

realizou-se através de uma série de práticas denominadas como mercantilismo. Apesar dessa noção 

econômica não consolidar de fato um pensamento, ou uma escola com características definidas, as noções 

econômicas das monarquias europeias do período se assemelhavam por uma série de ações semelhantes.  

Portanto, a concepção de que a riqueza do Estado dependia da quantidade de metais acumulados, a 

balança comercial favorável, com a ampliação da exportação, a intervenção do Estado na economia, 

valorizando sobretudo o protecionismo, e a colonização foram características comuns desse mercantilismo. 

Visto isso, para garantir a posse de colônias, de balança comercial favorável e de acúmulos de metais, as 

práticas mercantilistas necessitavam que o país tivesse uma força militar expressiva, para forçar comércio 

e conquista de novas terras. 
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Exercícios 
 

1. (UEL PR/2001) Sobre o Absolutismo Monárquico, é correto afirmar: 

 

a) Caracterizou-se pela aliança entre a nobreza e as monarquias nacionais, tendo como alvo o 

enfraquecimento da chamada burguesia mercantil.  

b)  Debilitou a formação dos Estados Nacionais e conferiu uma maior autonomia para a nobreza 

em geral.  

c) No campo econômico, o absolutismo teve a sua atuação pelas restrições da política 

mercantilista. 

d)  Mostrou-se incompatível com o catolicismo e não se consolidou onde a Igreja conseguiu 

impedir o avanço da Reforma protestante. 

e) Legitimou-se proclamando a origem divina do poder real e a soberania do Estado, tidos como 

prioritários em relação à autonomia e liberdade dos súditos. 

 

 

2. (PUC MG/2002) O processo de formação dos Estados Nacionais na Idade Moderna encontra-se 

associado: 

 

a) à superação da estrutura estamental da sociedade.  

b) ao aumento da influência política e ideológica da Igreja.  

c) à centralização de poderes nas mãos do monarca. 

d) ao desenvolvimento das instituições democráticas. 
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3.  (UEFS BA/2012) 

“O período pós-medieval foi um período de vastas demarcações e de consolidações em grande 

escala. Dentro dos limites definidos do novo domínio territorial, estabeleceram-se áreas unificadas de 

administração. [...] Na Idade Média, o mosaico histórico constituído pelos privilégios, deveres e 

direitos feudais e municipais, fundados em dedicatórias, preempções, conquistas, cartas, casamentos, 

quase dispensaria referência; fora da Igreja não havia campo contínuo de governo. Mas o novo 

domínio territorial, ao contrário, podia ser visto ou pelo menos imaginado; era um todo visível, e cada 

país que fosse politicamente unificado tornava-se, por assim dizer, um quadro completo em si 

mesmo. Essa imagem mental do poder só se tornou possível quando a continuidade territorial passou 

a ser um atributo do Estado soberano. Ali onde as fronteiras geográficas vieram reforçar essa 

imagem, como na Inglaterra, o Estado nacional se desenvolveu mais cedo e continuou por mais 

tempo o seu desenvolvimento.” 

 

MUMFORD, L. Tradução de V. de Miranda Reis. A condição de homem: uma análise dos propósitos e fins do desenvolvimento 

humano. 2. ed. Rio de Janeiro; Porto Alegre; São Paulo: Globo, 1958.  

 

Considere o texto e os conhecimentos sobre a formação geopolítica europeia do início da Idade 

Média até a contemporaneidade O texto identifica como fator primordial para o estabelecimento do 

Estado nacional/soberano, que caracterizou a geopolítica europeia no período pós-medieval, a: 

 

a) unificação entre todas as classes e seu apoio irrestrito à Igreja.  

b) presença de um poder hereditário, garantido por casamentos e privilégios.  

c) continuidade territorial, fortalecida por fronteiras geográficas precisas. 

d) consolidação de antigos privilégios dinásticos construídos desde o início da Alta Idade Média. 

e) aliança política e econômica entre os novos Estados, como garantia de preservação das 

fronteiras. 

 

 

4. (USP/2015) Na Europa da Idade Moderna, os chamados “Estados absolutistas” são aqueles nos quais: 

 

a) a ausência de consensos sociais mínimos é tão acentuada que apenas o poder real consegue se 

impor e eliminar todos os outros poderes menores.  

b)  o poder espiritual da Igreja é forte o suficiente para impedir o exercício de outros poderes 

menores.  

c)  a burguesia luta permanentemente para destituir a nobreza do poder, o que só ocorrerá com o 

início da Idade Contemporânea. 

d)  o poder político compete com o poder espiritual, até a definição daquele que, em exclusão dos 

demais, se tornará o poder hegemônico. 

e) o poder político do rei é exercido na inversa proporção do poder de instâncias representativas de 

outros extratos sociais.  
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5.  (IFRS/2015) O pensador francês Jacques Bossuet (1627-1704) acreditava que a monarquia era algo 

sagrado. Na sua visão, os reis cristãos eram instrumentos de Cristo, os representantes diretos do 

próprio Deus na Terra, eleitos diretamente por Ele para reinarem. Essa maneira de Bossuet pensar a 

política, de uma perspectiva religiosa, satisfazia principalmente aos interesses: 

 

a) das monarquias absolutistas.  

b) da democracia das cidades italianas.  

c) das nobrezas feudais. 

d) do teocentrismo medieval. 

e) dos camponeses supersticiosos.  

 

 

6.  (UFT TO/2012) Os Estados nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, foram se 

constituindo gradativamente entre os séculos XII e XVI e envolveram interesses diferenciados da 

nobreza e da burguesia em formação. No que se refere aos interesses da burguesia é CORRETO 

afirmar que: 

 

a) As monarquias se desobrigaram de buscar a unidade monetária, diminuindo em muito a 

possibilidade do comércio entre as nações.  

b) As monarquias romperam com a nobreza, passando a adotar os princípios básicos do 

capitalismo nascente, o que facilitou a consolidação da burguesia.  

c) As monarquias buscaram a unificação das leis, da moeda e do território, medidas importantes na 

produção e comercialização dos produtos. 

d) Ao se aproximarem da nobreza, dada a facilidade que essa tinha no domínio tecnológico da 

produção fabril, os reis se distanciaram da burguesia nascente. 

e) O dinheiro acumulado pela burguesia impediu a consolidação dos Estados nacionais, em razão 

dos compromissos políticos entre as monarquias e a nobreza.  

 

 

7. (Mackenzie SP/2011) Na França de Luís XIV, o Estado dinástico atingiu maturidade e começou a 

evidenciar algumas de suas características clássicas: burocracia centralizada; proteção real para 

impor fidelidade; sistema de tributação universal, mas aplicado de maneira injusta; supressão da 

oposição política pelo uso do protecionismo ou, se necessário, da força e cultivo das artes e ciências 

como meio de aumentar o poderio e prestígios nacionais. Essas políticas permitiram à monarquia 

francesa alcançar estabilidade política, implantar um sistema uniforme de leis e canalizar a riqueza e 

os recursos nacionais a serviço do Estado como um todo. 

M. Perry, Civilização Ocidental 

O texto apresenta características importantes a respeito do Antigo Regime (XV-XVIII). Dessa forma, é 

correto afirmar que tal período foi marcado pela tríade:  

 

a) Iluminismo – mercantilismo - sociedade estamental.  

b) Absolutismo – liberalismo - sociedade estamental.  

c) Absolutismo – mercantilismo - sociedade estamental. 

d) Iluminismo – mercantilismo - sociedade sectária.  

e) Absolutismo - capitalismo monopolista - sociedade estamental.  
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8. (UFBA/2010) A formação das Monarquias Nacionais na Europa, entre os séculos XV e XVIII, resultou 

da superação de antigas práticas feudais e do estabelecimento de novos princípios. A partir dessa 

afirmação, identifique uma dentre as práticas superadas e um novo princípio estabelecido para a 

formação das referidas monarquias.  

 

 

9. (UNIMONTES MG/2007) NÃO constitui característica do Absolutismo na França: 

 

a) a identificação entre o Estado e a figura do Monarca.  

b) a manutenção do exército nacional permanente.  

c) a centralização dos mecanismos de governo nas mãos do Monarca. 

d) a adoção do racionalismo iluminista como justificador do poder absoluto. 

 

 

10. (UECE/2013) Ancien Régime (Antigo Regime) é um termo que foi utilizado inicialmente pelos 

revolucionários franceses para designar, com conotações pejorativas, o sistema de governo 

precedente à Revolução Francesa de 1789. Esse sistema de governo correspondia: 

 

a) à monarquia absoluta, sob as dinastias de Valois e Bourbon.  

b) a um sistema político-econômico na defesa da liberdade individual.  

c) à monarquia parlamentarista, que mantinha a soberania política e econômica da França. 

d) à assembleia dos representantes eleitos pelos cidadãos. 
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Gabarito 
 

1. E 

O absolutismo monárquico se consolida com a unificação dos Estados e a centralização do poder na 

figura de monarcas que detinham grandes exércitos e a legitimidade divina. 

 

2. C 

A formação dos Estados Modernos, apesar de ter início com a França e a dinastia capetíngia, vê na 

península ibérica os primeiros sucessos, com a centralização do poder nas mãos de um monarca e o 

apoio financeiro de uma crescente burguesia. 

 

3. C 

O texto defende que o processo de formação dos Estados modernos teve forte necessidade de uma 

definição precisa dos territórios, mantendo todas as terras dentro de fronteiras que pertenciam a cada 

reino. 

 

4.  E 

Na sociedade estamental, com a pirâmide imaginária das classes, o rei absolutista configura o topo 

dessa lógica, detendo um poder inversamente proporcional à base, composto pela população geral, 

que não tinha qualquer poder. 

 

5. A 

A defesa de um direito divino, naturalmente, agrada às monarquias europeias, que podem utilizar esse 

argumento para legitimar o próprio poder. 

 

6. C 

A organização do sistema feudal era uma barreira para o desenvolvimento comercial, visto que não 

garantia unidade monetária, de impostos e medidas, assim, a centralização política facilitou os 

trabalhos da burguesia ao garantir a homogeneidade. 

 

7. C 

O antigo regime foi definido por um poder absolutista do rei, as práticas mercantilistas na economia e 

uma sociedade divida em estados. 

 

8. Dentre as práticas superadas, podem ser citadas o poder dos senhores feudais, a hegemonia da 

sociedade rural, a cultura teológica, o domínio hegemônico da Igreja Católica e a economia agrícola. 

Quanto às novas práticas, podemos citar a valorização dos ideais mercantilistas, a urbanização da 

sociedade, o crescimento da burguesia, a  centralização do poder do rei, o fortalecimento das relações 

comerciais e a criação de exércitos permanentes. 

 

9. A  

A ideia de antigo regime defendida pelos revolucionários de 1789 marcava o período absolutista dos 

reinados das dinastias Valois e Bourbon 
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10 A 

A ideia de antigo regime defendida pelos revolucionários de 1789 marcava o período absolutista dos 

reinados das dinastias Valois e Bourbon. 

 


