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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 
 

7º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de História: A formação e o funcionamento das 
monarquias europeias: a lógica da centralização política e os conflitos na 
Europa 
 
1- Leia e copie o texto abaixo. 
 

A formação e o funcionamento das monarquias europeias 
 
 No século X, se uma pessoa perguntasse a outra onde ela tinha nascido, a resposta seria 
sempre o nome de uma senhoria, uma vila ou uma cidade, e nunca de um país. Sabe por quê? É 
simples: na Europa daquela época não existiam Estados nacionais, como Inglaterra, França, 
Portugal etc. Por isso, ninguém se considerava inglês, francês ou português, e sim membro de 
uma comunidade. Mas, a partir do século XI, essa situação começou a mudar. 
 Com o revigoramento do comercia e das cidades a partir do século XI, formou-se um novo 
grupo social, a burguesia, composta principalmente de comerciantes. No entanto, a existência de 
vários senhores feudais, e, portanto, de diferentes moedas e impostos, encarecia as mercadorias 
e atrapalhava os negócios da burguesia. 
 Os burgueses se aproximam do rei, fazendo doações, empréstimos, para conseguir 
proteção e favores. Alguns reis, interessados no dinheiro da burguesia, passaram a fazer leis 
favoráveis a eles.  
 Com o fracasso das cruzadas, muitos nobres tinham empobrecido e outros haviam morrido 
em combate. Enfraquecida, a nobreza também se aproxima do rei, para obter vantagens como 
um cargo na corte real ou ajuda militar para reprimir as revoltas camponesas.  
 Os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém que podia defendê-los 
contra os abusos da nobreza.  
 Assim, aos poucos, o rei passou a ser o mediador nas disputas entre os grupos sociais, e 
com isso foi se fortalecendo. Fortalecido pode criar impostos, estabelecer uma moeda única para 
todo o território e usar o dinheiro das doações e dos impostos para criara um exército 
profissional assalariado. Com isso, aos poucos, o rei impôs a sua autoridade a todos os 
habitantes do reino.  
 No século XI, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia (região do norte da 
França), conquistou a Inglaterra e se tornou seu primeiro rei com o título de Guilherme I. Durante 
seu reinado, ele exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento de fidelidade de 
apenas ao rei; dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários reais (os xerifes) 
para administra-los; além disso, proibiu as guerras particulares entre a nobreza. Com essas 
medidas, o rei Guilherme submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do 
poder real inglês.  
 Henrique II, o sucessor de Guilherme I, acelerou o processo de fortalecimento do poder 
real exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais, e não pelos da nobreza. 
Ricardo Coração de leão, seu filho e sucessor, passou a maior parte do tempo fora do país 
lutando nas cruzadas, ou disputando terras com o rei da França.  

João Sem Terra (1199-1216), irmão de Ricardo, continuou a guerra contra a França e, ao 
ser derrotado, perdeu parte dos imensos feudos que sua família tinha no território francês. Por 
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isso, o rei João ganhou esse apelido. Desprestigiado pelas derrotas e pelos constantes aumentos 
de impostos que autorizava para cobrir os gastos militares, João Sem Terra foi obrigado pela 
nobreza a assinar a Magna Carta (1215).  

 A nobreza promoveu uma violenta revolta contra a cobrança de novos impostos 
ordenada por Henrique III, filho e sucessor de João Sem Terra. Henrique III foi obrigado a 
negociar com os rebeldes; por sua participação na revolta, a burguesia ganhou o direito de fazer 
parte do Grande Conselho que, em 1265, passou a ser chamado de Parlamento.         
    
    
 

 
 
 
 
 
 


