
História 

  

 

 

1 

Absolutismo bourbônico 

 
Resumo 
 
 

A coroação de Henrique IV 

O período dominado pela dinastia Bourbon se inicia em 1594, com a coroação de Henrique IV como 

novo rei da França. No entanto, essa coroação sucede uma série de eventos dramáticos na história francesa 

e até mesmo a conversão de Henrique IV ao catolicismo. 

Após a crise sucessória de 1328, que encerra a dinastia capetíngia (responsável pelo início da 

unificação francesa), inicia-se o período da família Valois, com uma era marcada pelos conflitos religiosos. 

Nesta época, parte da nobreza do sul da França, grupos da burguesia e artesãos aderiram ao protestantismo, 

sendo conhecidos como huguenotes (calvinistas franceses), enquanto grande parte da nobreza permanecia 

católica. Os conflitos entre esses dois grupos perduraram por longos anos, chegando ao ápice em 24 de 

agosto de 1572, na chamada noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram mortos em 

várias regiões da França, sobretudo em Paris.  

As disputas religiosas estremeceram até mesmo o trono francês após a morte de Carlos IX (1560-1574), 

com a sucessão de Henrique III, da dinastia Valois, defensor da tolerância religiosa. Neste período se inicia 

uma crise conhecida como a “Guerra dos três Henriques”, com o conflito entre Henrique de Guise, nobre 

católico, que não desejava a conciliação religiosa, Henrique de Navarra, filho do rei de Navarra e protestante 

e o próprio Henrique III, que mandou assassinar Henrique de Guise.  

Com a guerra configurada entre os três Henriques e a insatisfação dos católicos com o rei, Henrique III 

também foi assassinado em 1589, sem deixar herdeiros, levando ao trono Henrique de Navarra que era 

casado com Margarida de Valois, a irmã de Henrique III. 

Por fim, os conflitos nobiliárquicos e religiosos levaram ao trono da França um protestante que, sob 

forte pressão religiosa e aberto para negociações que pudessem resolver as crises, converteu-se ao 

catolicismo e se tornou Henrique IV, iniciando na França a dinastia Bourbon. 

 

Dinastia Bourbon 

Henrique IV, iniciando a dinastia Bourbon como católico, é um dos grandes responsáveis pela limitação 

das guerras religiosas na França e pela garantia da liberdade de culto aos protestantes com a assinatura do 

Edito de Nantes (1598), que também permitia aos protestantes a construção de fortes. 

Seu sucessor foi Luís XIII, que iniciou um período de expansão francesa e consolidação da monarquia, 

sobretudo com o ministro cardeal Richelieu, que atribuído de grandes poderes liderou a França na Guerra 

dos Trinta Anos (1618-1648) contra os Habsburgos. 

Com a morte de Luís XIII, sobe ao trono seu sucessor, Luís XIV, em 1643, mas, com apenas 5 anos de 

idade, a regência da França fica ao mando do cardeal Mazarino, responsável pelo enfrentamento das frondas, 
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que eram revoltas nobiliárquicas contra o absolutismo monárquico. Essas revoltas, no entanto, não 

conquistam vitória sobre o novo modelo político francês e, com a coroação de Luís XIV, após a morte de 

Mazarino, o absolutismo chega ao seu auge na França, explorando cada vez mais as práticas mercantilistas 

com seu ministro Jean-Baptiste Colbert. 

A ampliação desse sistema necessitava, portanto, de um forte exército e da conquista de novos 

territórios, garantidas por Luís XIV com o reforço do sistema militar e da Marina de Guerra e em vitórias em 

lutas contra o Sacro Império (1672) e os Países Baixos (1688). Graças ao seu poderio militar, também 

promoveu a conquista de novas colônias e a expansão comercial francesa. 

A riqueza conquistada pela França nesse período a transformou em uma das maiores potências 

europeias, promovendo construções magníficas, como o Palácio de Versalhes, a ostentação de riquezas pela 

corte e pelo rei e uma concentração de poder que levaram Luís XIV a receber o título de “Rei-Sol”. 

Após sua morte, Luís XIV foi sucedido por Luís XV (1715-1774) e Luís XVI (1774-1792) também da 

dinastia Bourbon, mas, o período de governo destes dois reis representou um enfraquecimento da França, 

que observou o crescimento da grande rival Inglaterra, que se tornava a grande potência mundial e sucessivas 

crises que levaram a própria Revolução Francesa. 

Desta forma, os excessivos gastos de uma corte pomposa, as derrotas em guerras, o retorno a 

perseguição de protestantes e burgueses, os conflitos com a nobreza rural, as alianças questionáveis e até 

mesmo as más colheitas, que traziam fome e morte para a população, foram fatores fundamentais para o 

desgaste dessa dinastia no poder e do próprio regime absolutista. 
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Exercícios 
 

1. (ESPM/2014) A França no século XVI viveu mergulhada em uma instabilidade que envolvia aspectos 

políticos e religiosos, como foi exemplo o infame massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572. Com 

a intenção de pacificar o país, o rei Henrique IV promulgou o Edito de Nantes pelo qual: 

a) foi concedida liberdade de culto aos protestantes, bem como o direito de conservar algumas praças 

de guerra para sua defesa;  

b) o rei renunciou ao protestantismo e se fez batizar católico;  

c) revogou a liberdade de culto permitida aos franceses e impôs o catolicismo; 

d) o rei obteve o direito de nomear bispos e cardeais o que permitiu que a dinastia Bourbon pudesse 

exercer influência sobre a Igreja Católica; 

e) foi criada a Igreja Anglicana, separada da Igreja Católica Romana, subordinada ao poder do rei. 

 

 

2. (ENEM/2009) “O que se entende por Corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação 

dos reis de França, de suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de longe, dela fazem parte. 

As despesas da Corte, da imensa casa dos reis, são consignadas no registro das despesas do reino 

da França sob a rubrica significativa de Casas Reais.” 
ELIAS, N. A sociedade de corte. Lisboa: Estampa, 1987.  

 

Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se 

transformar em patrimônio artístico e cultural, cujo exemplo é:  

a) o palácio de Versalhes.  

b) o Museu Britânico.  

c) a catedral de Colônia. 

d) a Casa Branca. 

e) a pirâmide do faraó Quéops  

 

3. (UNIFOR CE/2001) 

I) Noite de São Bartolomeu – 24 de agosto de 1572 – em que foram massacrados milhares de 

protestantes. 

II) Guerra dos três Henriques que deu início à dinastia dos Bourbons. 

III) Edito de Nantes que concedeu, em 1598, liberdade de culto aos protestantes. 

 

Os itens identificam uma sequência de fatos ligados à:  

a) formação da monarquia absolutista na França.  

b) convocação dos Estados Gerais franceses.  

c) eclosão das revoluções burguesas na Europa. 

d) sujeição do parlamento à monarquia europeia. 

e) instalação da assembleia constituinte na França 
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4. (UFOP MG/2008) O século XVII, na França, foi marcado pela força do governo de Luís XIV, conhecido 

como “Rei Sol”. A respeito desse governo, assinale a afirmativa correta. 

a) Era um governo favorável à liberdade religiosa, exemplificada na manutenção do edito de Nantes, 

que assegurava o culto protestante na França.  

b) Esse governo manteve uma política de livre circulação de ideias, sendo conhecido como um 

“déspota esclarecido”.  

c) Nesse governo, foi marcante a atuação do Ministro Richelieu, considerado o mais influente 

conselheiro do rei Luís XIV. 

d) No governo, houve crescimento da centralização política e administrativa, marcado por uma política 

externa belicosa e mercantilista. 

 

 

5. (UEM PR/2008) A frase “o Estado sou eu”, atribuída ao monarca francês Luís XIV, é expressão do 

Estado Absolutista da época Moderna. Sobre o Absolutismo Monárquico, assinale a(s) alternativa(s) 

correta(s): 

(01) O absolutismo resultou da fragmentação das casas reais da Inglaterra e da França, após as crises 

do século XIV e da Guerra dos Cem Anos. 

(02) As teorias da origem divina do poder real, formuladas por Jean Bodin e por Jacques Bossuet, 

legitimavam o poder absoluto dos reis. 

(04) No início do processo, a centralização política das Monarquias Nacionais, ao eliminar entraves à 

circulação de mercadorias, atendeu aos interesses da burguesia mercantil. 

(08) A centralização monárquica tornou necessária a formação de uma burocracia, isto é, de um grupo 

de pessoas especializado na administração dos negócios públicos. 

(16) A teoria do contrato social formulada por Jean Jacques Rosseau, no século XVIII, na França, 

legitimou o poder absoluto dos reis.  

Soma: (      ) 
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6. (UNIFOR CE/2003) Considere o texto. 

"O governo monopolista, fundamentado nos monopólios da tributação e da violência física, atingira, 

assim, nesse estágio particular, como monopólio pessoal de um único indivíduo, sua forma consumada. 

Era protegido por uma organização de vigilância muito eficiente. O rei latifundiário, que distribuía terras 

ou dízimos, tornara-se o rei endinheirado, que distribuía salários, e este fato dava à centralização um 

poder e uma solidez nunca alcançados antes."  

Norbert Elias. O processo civilizador. Trad. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. v. 2. p. 170 

 

O governo de Luís XIV (1661-1715) é considerado notável exemplo da forma de governo descrita pelo 

texto acima. Para manter e concentrar o poder nas mãos do soberano:  

a) os mecanismos criados para promover a ascensão da burguesia e os privilégios e benefícios 

concedidos à nobreza eram estratégias adotadas pelo monarca para manter essas camadas 

sociais sob seu controle, estimular a rivalidade entre eles e consequentemente, manter o poder 

centralizado na figura do rei.  

b) os benefícios e os direitos concedidos de maneira uniforme à burguesia e à nobreza favoreciam a 

convivência pacífica entre as duas classes e, nesse contexto, todas as decisões do rei eram 

aclamadas e consideradas eficientes, uma vez que não estimulavam rivalidades na sociedade.  

c) os privilégios fartos concedidos à nobreza, que contrastavam e agravavam a situação de falência 

econômica da burguesia, faziam parte das estratégias encontradas pelo soberano para evitar o 

enfraquecimento da classe social da qual era proveniente e que constituía sua tradicional base 

política. 

d) as leis e direitos revistos e reformulados no regime absolutista favoreceram a ascensão e o 

fortalecimento das classes populares num contexto de inevitável decadência da nobreza e total 

isolamento político da burguesia, que culminou, posteriormente, na eclosão da Revolução Francesa. 

e) as estratégias do monarca visavam concentrar ao máximo o poder em suas mãos, ainda que de 

forma autoritária, em virtude dos altos níveis de corrupção existentes no seio da nobreza e em 

decorrência da ambição exacerbada que manifestavam os setores burgueses, impedindo a 

eficiência de sua administração. 

 

 

7. (UECE/2007) Dentre os fatores que possibilitam o reino da França afirmar-se como a primeira potência 

europeia no século XIII, podemos destacar:  

a) O rei da França controla diretamente uma grande e fértil parte dos territórios do reino.  

b) Os reis da França detêm o título imperial e contam com o sustento dos reis da Inglaterra, seus 

vassalos.  

c) A união incondicional entre a Igreja e os reis franceses permitiu a reunião de grandes fortunas e 

extensões de terras férteis, passando a constituir-se um dos primeiros núcleos dos estados 

nacionais. 

d) O reino da França é o maior e o mais populoso da Europa. Os soberanos consolidam as instituições 

monárquicas e a centralização do poder, exercendo um forte controle sobre a feudalidade.  

8. (UFJF MG/2009) A figura abaixo retrata Luís XIV, governante francês, entre 1661 a 1715, e autor da 

famosa frase L’État c’est moi (O Estado sou eu). Também é dele o texto: Todo poder, toda autoridade 
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estão nas mãos do rei e não pode haver outra no reino que aquela por ele estabelecida (...). É somente 

à cabeça que compete deliberar e resolver, e todas as funções dos outros membros consistem apenas 

na execução das ordens que lhes são dadas. 

Luís XIV. Memórias. Apud.: ISAAC, Jules & ALBA, André. Tempos modernos. São Paulo: Mestre Jou, 1968.  

 

Com base nessas informações e em seus conhecimentos, responda ao que se pede.  

a) Identifique a forma de exercício do poder político expressa pela figura e texto de Luís XIV.  

 

b) Cite e analise DUAS inovações introduzidas nos Estados em que predominou esse modelo político, 

sendo: I. UMA inovação de ordem econômica. II. UMA inovação de ordem político-administrativa.  

 

 

9. (Mackenzie SP/2013) “O Estado sou eu”, frase atribuída ao rei francês Luís XIV, traduzia o grau de 

centralização de poderes típica dos Estados absolutistas europeus. Tal forma de organização política 

destacava a figura do monarca como bem caracteriza a imagem acima. Assinale a alternativa correta 

que expressa o papel da monarquia absolutista. 

a) O regente, ao aparecer publicamente com trajes suntuosos, exprimia a união entre o poder 

temporal e o espiritual, apoiado publicamente pelo Papa em cada aparição pública.  

b) O monarca, ao se utilizar da pompa e da suntuosidade, sintetizava os anseios da própria nação e 

dos diversos grupos religiosos existentes no território francês.  

c) A exposição pública da figura do monarca enfraquecia a nobreza e as tradições aristocráticas, ao 

mesmo tempo em que fortalecia os interesses burgueses. 

d) O rei, ao simbolizar o próprio Estado francês, consegue articular o anseio do grupo mercantil em 

ascensão, articulando-os com os interesses da nobreza nacional. 

e) Eliminar as revoltas camponesas francesas, recorrendo ao luxo e majestade configurados na 

imagem do monarca, garantia estabilidade a nação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. (PUC RJ/2013) Ao longo dos séculos XVI e XVII, o continente europeu passou por transformações 

políticas que afirmaram a forca dos governos monárquicos absolutistas. Sobre as praticas políticas e 

econômicas desse tipo de governo, é INCORRETO afirmar que o Estado absolutista: 
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a) foi importante para a modernização administrativa dos reinos ao estabelecer controle sobre a 

cobrança de impostos e taxas.  

b) criou a burocracia civil que contribuiu para a centralização das decisões políticas nas mãos da elite 

dirigente.  

c) esteve associado a teoria política que argumentava que o direito de governar do rei era divino, pois 

derivava diretamente da vontade popular. 

d) contribuiu para a formação dos mercados internos nacionais através de legislação intervencionista 

e protecionista. 

e) foi capaz de organizar grandes forcas militares profissionais e permanentes, devido a sua 

capacidade de concentrar recursos.  
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Gabarito 
 

1. A 

O Edito de Nantes, assinado por Henrique IV, garante aos protestantes a liberdade de culto e a construção 

de fortes militares. 

 

2. A 

O Palácio de Versalhes foi um importante centro nobiliárquico do Antigo Regime, construído durante o 

governo de Luís XIV. 

 

3. A 

Os eventos demonstrados fazem parte do processo de centralização do poder real na França, com o 

aprofundamento do absolutismo e o início da dinastia Bourbon. 

 

4. D 

Luís XIV vai representar o auge do absolutismo monárquico e a expansão das práticas mercantilistas com 

Colbert, garantindo a conquista de terras e riquezas através de guerras. 

 

5. 14 

As afirmações 02, 04 e 08 estão corretas, pois a ascensão do absolutismo foi acompanhada por teorias 

de direito divino dos reis, pela centralização administrativa, com a criação de uma máquina pública 

complexa para atender o Estado e, consequentemente, o enfraquecimento dos poderes regionais. 

 

6. A 

Para manter o absolutismo como uma forma legítima de governo, o rei precisava conciliar as classes 

sociais e garantir que todas estivessem submetidas as suas ordens, por isso era necessário garantir 

certos interesses, como os privilégios nobres e o comércio burguês. 

 

7. A 

O reino da França durante o processo de centralização do poder conquista diversos territórios e se 

expande ainda mais com Luís XIV, submetendo feudos ao poder real e construindo um Estado forte. 

8.  

a) Absolutismo. 

I. Dentre as inovações econômicas podem ser citadas algumas características do mercantilismo, 

como: a forte intervenção do Estado na economia, a busca de uma balança comercial favorável, o 

metalismo como fonte de riqueza das nações, o protecionismo alfandegário e a própria exploração 

colonial. 

II. Dentre as inovações político-administrativas conquistadas, podem ser citados o processo crescente 

de centralização do poder político nas mãos do rei, a criação de um aparelho burocrático complexo, 

o  surgimento dos exércitos regulares, o desenvolvimento da diplomacia entre Estados e a 

diminuição da influência da Igreja nas questões do Estado. 

 

9. D 

O rei se torna uma figura de conciliação entre os interesses das classes, garantindo com isso a soberania 

monárquica e a unificação do Estado. 

 

10. C 

O governo do rei não derivava da vontade popular, mas sim da hereditariedade e da legitimação a partir 

do poder divino. 


