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Capítulos 1 e 2 

 

CENÁRIO HISTÓRICO 

 

 
  

ALTA IDADE MÉDIA BAIXA IDADE MÉDIA 

SÉC V SÉC XI  SÉC 

XV 
 Descentralização do poder. 

 Poder nas mãos do senhor feudal. 

 Base econômica: a agricultura.  

 Poder muito forte da Igreja.  

 Ruralização. 

 Sociedade autossuficiente. 

 Escolas monásticas.  

 Estilo arquitetônico: românico.  

 Imobilidade social. 

 Centralização do poder.  

 Enfraquecimento do senhor 
feudal e fortalecimento do poder 
real.  

 Base econômica: o comércio. 

 Diminuição do poder da Igreja. 

 Urbanização.  

 Sociedade que busca, em outros 
lugares, o que falta: comércio. 

 Universidades.  

 Estilo arquitetônico gótico. 

 Mobilidade social: nova classe 
social (burguesia).  
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COMO OCORREU A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS NACIONAIS? 

 Centralização do poder político na mão de uma única pessoa, o rei (nobre). 

 O rei formou um exército e recebeu o apoio dos burgueses e de alguns nobres. 

 O que cada classe social recebia ou deixava de receber com a formação das monarquias nacionais? 

 Os burgueses desejavam unificar o território, o peso, a medida, os impostos e a moeda para facilitar a realização do 
comércio.  

 Os reis podiam criar leis, aumentar o poder político, as riquezas e o prestígio.  

 Os nobres perderiam poder em relação ao período em que eram senhores feudais, mas ofereceriam apoio, com o 
objetivo de receber benefícios do soberano (rei).  

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/762586149374201517/.  Acesso em: 31 mar. 2020. 

  

COMO OS SOBERANOS (REIS) CONSEGUIRAM REALIZAR A CENTRALIZAÇÃO DO PODER? 

 Os reis realizaram alianças com a burguesia para conseguir dinheiro para pagar o exército mercenário (soldados que 
servem o exército em troca de pagamento). Assim, o exército do soberano ameaçava os nobres, senhores feudais, que 
começavam a obedecer e a se render ao soberano. Portanto, houve diminuição da influência dos senhores feudais e 
da Igreja Católica nas decisões políticas.  

 O fortalecimento do exército enfraqueceu a atuação dos cavaleiros, que limitavam a ação militar aos interesses do 
suserano. A formação de exércitos foi um passo importante para que os limites territoriais fossem fixados e para que 
fosse possível a imposição de uma autoridade de ordem nacional. 

 A partir de então, o rei acumulava poderes para instituir tributos que sustentariam o Estado e, ao mesmo tempo, 
regulamentaria os impostos a serem cobrados no território. Concomitantemente, as moedas ganhariam um padrão 
de valor, de peso e de medida capaz de calcular, antecipadamente, os ganhos obtidos com o comércio e com a cobrança 
de impostos. A fixação de tais mudanças personalizou a supremacia política dos Estados europeus na figura individual 
de um rei. 

 

FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS NACIONAIS 

A formação das Monarquias Nacionais ocorreu durante o declínio medieval, período chamado de Baixa Idade Média. 

Foi nesse momento que alguns nobres ricos notaram que o feudalismo não supria mais as necessidades. 

Durante o período da Baixa Idade Média, surgiram os burgueses, que almejavam uma transformação da vida política. Eles 
foram figuras importantes para a constituição das monarquias nacionais. 

Foi um longo processo, que mudou a configuração do mundo, o que resultou no surgimento de novos países. 

 

A monarquia centralizada na França 

Ao longo da Idade Média, o território francês sofreu com o processo de 
desfragmentação política, motivado pelo surgimento do feudalismo. Os 
reis da dinastia Capetíngia começaram a centralização. Hugo Capeto deu 
início a essa dinastia (série de reis ou soberanos de uma mesma família que 
se sucedem no trono) e ao processo de centralização. Somente no século 
XII, ainda durante a dinastia capetíngia, o processo de centralização 
política francês foi iniciado pelo rei Filipe II. Usando os conflitos contra os 
ingleses pelo controle do norte da França, este monarca conseguiu formar 
um grande exército, sustentado pelos impostos cobrados ao longo do 
território nacional. 

 
Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+da+monarquia+francesa&sxsrf=ALeKk00kuzG_hd3Jj8687cxFD3k1ty7FVA:1585751124637&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjXvPGjt8foAhWNH7kGHa0JB0YQ_AUoAnoECA8QBA&biw=1366&bih=608#imgrc=r7EHnl5-vdhKiM. 
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Monarquia francesa 

 Inicia-se no século X, com Hugo Capeto, que 
buscava submeter os senhores feudais e a Igreja 
ao próprio poder. 

 Dinastia Capetíngia.  

 Filipe Augusto (1180-1223).  

 Estabeleceu o pagamento de impostos para pagar  

o exército mercenário. 

 Servos poderiam pagar as obrigações com moeda. 

 Juristas para elaborar leis.  

 Retirou o poder dos nobres e favoreceu a burguesia. 

 Vendeu cartas de franquias para as cidades.  

 

 Luís IX (1226-1270).  

 Criou uma moeda única.  

 Ampliou o poder do Judiciário. 

 Participou de duas Cruzadas. 

 
 

 Filipe IV ou o Belo (1285-1314).  

 Diminuiu o poder da Igreja.  

Submeteu a Igreja a pagar impostos pelas  

propriedades. 

 Rixa entre rei e Igreja. 

 Transferiu a sede da Igreja para Avignon. 

 Cisma do Ocidente. 

Brasão da dinastia 
Capetíngia 
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Monarquia Inglesa 

 

 

 

 

Nas Ilhas Britânicas, em meados do século XI, havia quatro reinos: Escócia, país de Gales e 
Irlanda, formados por povos celtas, e Inglaterra, formada por povos anglo-saxões. 

 

 

 

 

Em 1066, o duque Guilherme da Normandia (região do norte da França) invadiu e conquistou a 
Inglaterra. 

Guilherme, o Conquistador, como ficou conhecido, era vassalo do rei francês. Ele dividiu a 
Inglaterra em condados, para os quais nomeou um funcionário para representá-lo. Esse 
funcionário tinha autoridade sobre todos os habitantes, fossem eles senhores ou camponeses. 
Com isso, Guilherme acabou fortalecendo o próprio poder.  

 

Em 1154, um nobre francês, Henrique Plantageneta, parente de Guilherme, herdou a Coroa do 
Reino da Inglaterra e passou a chamar-se Henrique II (1154-1189). Nesse período, ocorreu, de 
fato, a centralização do poder na Inglaterra. 

 

 Rei Ricardo Coração de Leão (1189-1199).  

 Ficou afastado do poder por participar das Cruzadas. 

 O irmão, João sem terra, governava no lugar dele.  

o Criou muitos impostos para custear as batalhas.   

Monarquia inglesa 

 Rei Henrique II (1154-1189).  

 Iniciou a centralização do poder na Inglaterra. 

 Criou um exército mercenário. 

 Submeteu os senhores feudais ao poder.  

 Ricardo Coração de Leão morre. 

 João sem terra assume o governo (rei João I).  

 O grande conselho quer limitar o poder do rei.  

 Cria a Magna Carta (documento que limitava  

o poder do rei).  

 

Guilherme, o 
Conquistador 

Brasão das armas 
reais da 

Inglaterra 
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CENÁRIO HISTÓRICO 

  

 

 Rei Henrique III (1216-1272).  

 Durante o governo, transformou  

o Grande Conselho em Parlamento.  

 

 Rei Eduardo I (1272-1307).  

 Fortaleceu o poder monárquico. 

 Reorganizou o exército. 

 Conquistou outros territórios.  

 Rei Eduardo II (1307-1327).  

 Dividiu o Parlamento em duas câmaras.  

 Câmara dos lordes: representantes do clero e dos nobres. 

 Câmara dos comuns: representava o povo  

 e era constituída de burgueses. 

SÉC XI  SÉC XV 

 Renascimento comercial. 

 Renascimento urbano. 

 Cruzadas.  

 Reaparecimento da moeda. 

 Estilo arquitetônico gótico.  

 Universidades. 

 Monarquias Nacionais: centralização do 
poder.  

 Nova classe social: burguesia. 

 Peste Negra.  

 Crise do século XIV. 

 Guerra dos 100 anos.  

 Guerra das Duas Rosas. 

 

BAIXA IDADE MÉDIA 
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A crise do século XIV 

 
 

EXPANSÃO MARÍTIMA EUROPEIA 

Até o século XV, o oceano Atlântico era um obstáculo intransponível, mas os europeus começaram a se lançar nele, em busca 
de novas rotas marítimas que os levassem a novas possibilidades e às riquezas existentes no Oriente, relatadas pelos 
viajantes. 

O desbravamento do Atlântico foi uma alternativa encontrada por portugueses e espanhóis, uma vez que as rotas comerciais 
conhecidas (por onde eram trazidas as riquezas do Oriente) eram controladas por mercadores árabes e comerciantes de 
Gênova e Veneza (cidades italianas). 

 

Rotas comerciais dominadas por comerciantes árabes, genoveses e venezianos 

 

RESULTOU EM UMA GRANDE BAIXA NA 
QUANTIDADE POPULACIONAL DURANTE O 

SÉCULO XIV. 

CRISE DO SÉCULO XIV 

FOME POR CAUSA DA 
FALTA DE ALIMENTO 

NO FEUDO OU POR 
CAUSA DA 

DESTRUIÇÃO DE 
LAVOURAS.  

PESTE BULBÔNICA 
OU PESTE NEGRA.  

REVOLTAS CAMPONESAS E 
GUERRAS DOS 100 ANOS E 

DAS DUAS ROSAS. 
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Rotas das navegações espanholas e portuguesas 

 
Além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, a Expansão Marítima foi norteada por: 

 conquistas de mais terras; 

 conquista de fiéis para a Igreja Católica; 

 conquista de mercados consumidores do que era produzido na Europa. 

 

O pioneirismo português 

O primeiro povo que se propôs a explorar o oceano Atlântico foram os portugueses. Uma série de fatores favoreceram essa 
iniciativa pioneira: 

 posição geográfica favorável; 

 precoce centralização política; 

 
 capital disponível para investir; 

 existência de comércio marítimo com o norte da Europa; 

 domínio das técnicas de navegação. 

 

A navegação espanhola 

A Espanha foi o segundo país a iniciar no empreendimento das navegações. O atraso deveu-se à finalização do processo de 
expulsão dos muçulmanos do território, chamado de Reconquista. 

Em 1469, o casamento de Fernando (herdeiro do trono de Aragão) com Isabel (irmã do rei de Leão e Castela) uniu três 
reinos. Era o primeiro passo para a formação da Espanha. 
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Em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel apoderaram-se de Granada e expulsaram, definitivamente, os árabes da 
península Ibérica, o que consolidou a monarquia espanhola. 

Incapacitada, momentaneamente, de dar a largada nas expedições marítimas, a corte espanhola decidiu contratar 
navegadores. 

 Cristóvão Colombo (natural de Gênova): propôs chegar à Índia navegando em sentido oeste e acabou descobrindo a 
América (1492); 

 Fernão de Magalhães (natural de Portugal): fez a primeira expedição que circum-navegou o mundo. 

 

COMPARATIVO PORTUGAL ESPANHA 

Quando 
começou 

1415 1492 

Quem financiou Os reis Os reis 

Objetivo Chegar às Índias Chegar às Índias  

Rota que seguiu Contornar o continente africano 
Navegar para o oeste 

(diferencial) 

Principais 
viajantes 

Bartolomeu Dias 

Vasco da Gama 

Pedro Álvares Cabral 

Cristóvão Colombo 

Fernão de Magalhães 

Conquistas 
realizadas 

Ceuta (1415) 

Brasil (1500) 

Calicute (1498) 

América Central (1492)  

México (1519) 

América do Sul (1532) 

 
 
 
 
 

  

 

 


