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Crise do Feudalismo e Formação dos Estados 

Nacionais 

 

Resumo 

 

O fim da Idade Média foi causado por uma prolongada crise de fome, em conjunto com uma enorme 

epidemia de peste bubônica. Estes dos fatores fomentaram inúmeras revoltas camponesas lançando a 

Europa feudal em um período de crise e instabilidade. Com a fome e as mortes causadas pela peste, se 

iniciaram uma série de revoltas dos servos – insatisfeitos com as crescentes demandas de trabalho por parte 

de seus senhores.  

Para solucionar a crise, os senhores feudais recorrem a união no entorno do senhor mais poderoso, 

que reestabeleceu a ordem nos feudos de seus vassalos emergindo como líder absoluto do território. Os 

antigos senhores feudais, ao abrirem mão de seu poder local, tiveram privilégios no Estado recém-formado: 

não pagavam impostos, assim como toda a nobreza e o clero. Esse processo também foi benéfico aos 

burgueses, pois promoveu a unificação do território, o que significou a criação de uma moeda única, a 

unificação dos impostos, pesos e medidas, promovendo o fortalecimento das atividades comerciais.  

Do ponto de vista social, pouca coisa mudou em comparação com o feudalismo. O modelo de 

sociedade estamental permaneceu em vigência mesmo após a formação dos Estados Nacionais Modernos. 

Nela, os privilégios ainda proviam do nascimento. O primeiro e o segundo estados (clero e nobreza) eram 

privilegiados e não pagavam impostos. Já o terceiro estado, agora bem mais heterogêneo (composto pela 

burguesia, os camponeses, e trabalhadores urbanos), pagavam os impostos que sustentavam a estrutura e 

burocracia do Estado recém-formado. 

A maioria dos Estados Nacionais que foram se construindo ao longo da Idade Moderna adotaram como 

forma de organização política o absolutismo monárquico. Esse sistema de governo se caracteriza pela 

concentração dos poderes nas mãos do rei. Do ponto de vista econômico, adotou-se o mercantilismo, 

conjunto de práticas em que o rei intervém diretamente na economia, a fim de promover o enriquecimento de 

seu reino. Dentre os pilares do mercantilismo está o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, e a 

manutenção da balança comercial favorável. 

Para justificar o poder dos monarcas, surgiram pensadores que ficaram conhecidos como “teóricos do 

absolutismo”, como é o caso de Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet.  O mais importante 

representante de teoria absolutista foi Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, em que defendia  

que o soberano deveria aplicar princípio de que “os fins justificam os meios”, ou seja não deveria poupar 

esforços, utilizando-se inclusive da violência, para o sucesso do Estado e de seu papel enquanto soberano. 

Já Thomas Hobbes, por meio de sua obra Leviatã, defendeu a manutenção das monarquias a partir 

do princípio de que os homens obedeciam a interesses particulares, o que geraria uma guerra constante. 

Nesse sentido, era necessário um poder superior que controlasse os homens e impedisse esse estado 

caótico. 
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Jacques Bossuet, por sua vez, ficou famoso por sua teoria do direito divino dos reis. Esse bispo 

francês defendia que o poder do monarca emanava de Deus. Dessa forma, o rei enquanto representante de 

Deus na Terra era infalível e inquestionável. Um dos maiores exemplos de rei absolutista foi  Luís XIV, rei 

francês que ficou conhecido como o Rei Sol.  
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Exercícios 

 

1. ‘’O que chamamos de corte principesca era, essencialmente, o palácio do príncipe. Os músicos eram 

tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles 

eram o que se chamava, um tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos 

ficava satisfeita quando tinha garantida a subsistência, como acontecia com as outras pessoas de 

classe média na corte; entre os que não se satisfaziam, estava o pai de Mozart. Mas ele também se 

curvou às circunstâncias a que não podia escapar.’’ 
Norbert Elias. Mozart: sociologia de um gênio. Ed. Jorge Zahar, 1995, p. 18 (com adaptações) 

 

Considerando-se que a sociedade do Antigo Regime dividia-se tradicionalmente em estamentos: 

nobreza, clero e 3.° Estado, é correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência a “classe média”, 

descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social a fim de: 

a) aproximar da nobreza cortesã a condição de classe dos músicos, que pertenciam ao 3.° Estado. 

b) destacar a consciência de classe que possuíam os músicos, ao contrário dos demais trabalhadores 

manuais. 

c) indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do 3.° 

Estado. 

d) distinguir, dentro do 3.° Estado, as condições em que viviam os “criados de libré” e os camponeses. 

e) comprovar a existência, no interior da corte, de uma luta de classes entre os trabalhadores 

manuais. 
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2.  

 
Charge anônima. BURKE, P. A fabricação do rei.  Rio de Janeiro: Zahar, 1994. (Foto: Enem) 

 

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 

despretensioso 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. 

 

 

3. ‘’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. 
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4. Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 

(BANDEIRA, Manoel. "Vou-me embora pra Pasárgada". In: VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA E OUTROS POEMAS. 

Rio de Janeiro, Ediouro, 1997.) 

 

O reino imaginário de Pasárgada e os privilégios dos amigos do rei podem ser comparados à situação 

da nobreza europeia com a formação das Monarquias Nacionais Modernas. A razão fundamental do 

apoio que esta nobreza forneceu ao rei, no intuito de manter-se "amiga" do mesmo, conservando 

inúmeras regalias, pode ser explicada pela (o): 

a) composição de um corpo burocrático que absorve a nobreza, tornando esse segmento autônomo 

em relação às atividades agrícolas que são assumidas pelo capital mercantil. 

b) subordinação dos negócios da burguesia emergente aos interesses da nobreza fundiária, 

obstaculizando o desenvolvimento das atividades comerciais. 

c) manutenção de forças militares locais que atuaram como verdadeiras milícias aristocráticas na 

repressão aos levantes camponeses. 

d) repressão que as monarquias empreenderiam às revoltas camponesas, restabelecendo a ordem 

no meio rural em proveito da aristocracia agrária. 

e) completo restabelecimento das relações feudo-vassálicas, freando temporariamente o processo 

de assalariamento da mão-de-obra e de entrada do capital mercantil no campo. 

 

 

5. "É praticamente impossível treinar todos os súditos de um [Estado] nas artes da guerra e ao mesmo 

tempo mantê-los obedientes às leis e aos magistrados."  
(Jean Bodin, teórico do absolutismo, em 1578).  

 

Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento 

de mercenários estrangeiros, em grande escala, devia-se à necessidade de:  

a) conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o rei.  

b) completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais eficientes.  

c) desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra o rei.  

d) manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas.  

e) desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta e a nobreza. 
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6. O poder dos reis tinha, na época do absolutismo, respaldo em ideias de filósofos, como Hobbes, e 

fortalecia a centralização de suas ações colonizadoras no tempo das navegações.  Os reis do 

absolutismo:   

a) encontraram apoio dos papas da Igreja Católica que concordavam, sem problemas, com o 

autoritarismo dos reis e a existência das riquezas vindas das colônias.  

b) eram desfavoráveis ao crescimento político da burguesia, pois se aliavam com a nobreza 

latifundiária e defensora da continuidade de princípios do feudalismo.   

c) dominaram na Europa moderna, contribuindo para diminuir o poder do papa e reorganizar a 

economia conforme princípios do mercantilismo.   

d) fortaleceram as alianças políticas entre grupos da aristocracia europeia que queriam a 

descentralização administrativa dos governos.   

e) fizeram pactos com grupos da burguesia, embora fossem aliados da Igreja Católica e 

concordassem com a teoria do ‘justo-preço’ 

 
 

7. Leia o fragmento. 

(...) entre os séculos XVII e XVIII ocorreram fatos na França que é preciso recordar. Entre 1660-1680, 

os poderes comunais são desmantelados; as prerrogativas militares, judiciais e fiscais são revogadas; 

os privilégios provinciais reduzidos. Durante a época do Cardeal Richelieu (1585-1642) aparece a 

expressão “razão de Estado”: o Estado tem suas razões próprias, seus objetivos, seus motivos 

específicos. A monarquia francesa é absoluta, ou pretende sê-lo. Sua autoridade legislativa e executiva 

e seus poderes impositivos, quase ilimitados, de uma forma geral são aceitos em todo o país. No 

entanto... sempre há um “no entanto”. Na prática, a monarquia está limitada pelas imunidades, então 

intocáveis, de que gozam certas classes, corporações e indivíduos; e pela falta de uma fiscalização 

central dos amplos e heterogêneos corpos de funcionários. Leon Pomer, O surgimento das nações. 

Apud Adhemar Marques et al, História Moderna através de textos.  

 

No contexto apresentado, entre as “imunidades de que gozam certas  classes”, é correto considerar   

a) os camponeses e os pequenos proprietários urbanos eram isentos do pagamento de impostos em 

épocas de secas ou de guerras de grande porte.  

b) a burguesia ligada às transações financeiras com os espaços  coloniais franceses não estava 

sujeita ao controle do Estado francês, pois atuava fora da Europa.   

c) a nobreza das províncias mais distantes de Paris estava desobrigada de defender militarmente a 

França em conflitos fora do território nacional.   

d) os grandes banqueiros e comerciantes não precisavam pagar os impostos devido a uma tradição 

relacionada à formação do Estado francês.   

e) o privilégio da nobreza que não pagava tributos ao Estado francês, condição que contribuiu para 

o agravamento das finanças do país na segunda metade do século XVIII.  
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8. A frase de Luís, “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  limites institucionais 

reconhecidos. 

e) O desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e 

campesinato. 

 

 

9. A formação dos Estados nas várias regiões da Europa reordenou as relações feudais originando os 

chamados estados modernos, que constituíram mais um elemento da nova ordem que se articulava na 

Europa ocidental, nos séculos XV-XVIII. Como características gerais destes estados modernos 

podemos citar.  

a) superação das relações feudais / eliminação do direito costumeiro / não-intervenção da economia.  

b) fortalecimento do poder papal / fortalecimento dos reinos dinásticos / consolidação do localismo 

político.  

c) centralização e unificação administrativa / formação de uma burocracia / montagem de um exército 

nacional.  

d) consolidação da burguesia industrial no poder / liberalização da economia / descentralização 

administrativa.  

e) estímulo à produção urbano-industrial / eliminação dos entraves feudais / apoio à prática do 

mecenato nas artes. 

 

 

10. "O homem é o lobo do homem". Com Thomas Hobbes (1588-1679) introduziu-se a teoria de que os 

súditos deveriam delegar poderes ilimitados ao monarca, em troca da segurança oferecida por um 

Estado forte, personificado na figura do rei.   

Essa é uma das premissas da seguinte estrutura política:  

a) parlamentarismo  

b) imperialismo  

c) absolutismo  

d) anarquismo  

e) liberalismo 
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Gabarito 

 

1. C 

Apesar de conviverem em relação de proximidade com a corte, os músicos pertenciam ao terceiro 

estado, assim como a burguesia, os camponeses, etc. 

 

2. E 

O estado se confundia com a própria pessoa do rei. Devido a isso, o soberano tendia a adornar-se assim 

fortalecia a imagem do estado. 

 

3. E 

Maquiavel aconselhava o soberano a, em certos casos, utilizar-se da força para garantir o respeito do 

povo. 

 

4. D 

O Rei surge como uma figura capaz de conter às revoltas, aspecto fundamental para compreendermos 

a centralização monárquica e a formação dos Estados Nacionais. 

 

5. D 

Os camponeses, constantemente reprimidos e explorados, não nutriam grande simpatia pelos monarcas. 

Devido a isso, era mais interessante contratar mercenários do que utilizá-los na composição dos 

exércitos. 

 

6. C 

O absolutismo foi a principal característica política das nações europeias durante a Idade Moderna, 

caracterizado por forte centralização do poder e, nos Estados católicos, justificado como de origem 

divina. Existe uma ideia comum de que, para os reis fortalecerem o seu poder, a nobreza e a Igreja 

tiveram seu poder reduzido; essa interpretação é predominante nos livros didáticos, porém existem 

visões diferentes, que reforçam o poder das velhas elites – nobreza e clero – no controle do Estado 

Moderno. 

 

7. E 

Na França do Antigo Regime, entre os séculos XV e XVIII, a monarquia absolutista reconhecia privilégios 

de alguns grupos sociais. Entre esses, a nobreza tinha imunidade fiscal e uma justiça particular. Tais 

privilégios são anulados com a Revolução Francesa. O fragmento utilizado como apoio para a questão 

mostra como a monarquia absolutista não foi exatamente absolutista, pois havia limitações ao seu poder.  

 

8. D 

Essa frase, embora simbólica, demonstrea a forte centralização do poder político nas mãos dos reis 

absolutistas. 

 

 

 

 

9. C 
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Os estados nacionais surgidos após a idade média se uniram em torno de aspectos culturais comuns. 

Tinham, além disso,  a necessidade de uma administração pública burocrática e de um exército 

profissional que controlasse os camponeses. 

 

10. C 

Hobbes foi um dos pensadores do absolutismo europeu, este buscava defender a justificar a necessidade 

do poder absoluto dos reis. 


