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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- Continuação do texto da semana anterior. 
 
- As monarquias ibéricas 
 
 Tanto a Monarquia portuguesa quanto a espanhola se formaram durante as lutas dos 
cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Essas lutas são chamadas 
de Reconquista, pois o objetivo dos cristãos era justamente reconquistar as terras perdidas para 
os árabes.  
 Com a invasão dos árabes muçulmanos, os cristãos foram viver no norte da Península 
Ibérica, onde fundaram os reinos de Leão, castelã, Navarra e Aragão. A partir do século IX, no 
entanto, animados pelo espírito das cruzadas e pelas desavenças entre os próprios muçulmanos, 
os cristãos iniciaram as lutas de Reconquista.  
 
- A formação de Portugal 
 
 No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela, como 
recompensa pela sua participação na luta contra os árabes, uma faixa de terra: o Condado 
Portucalense. Seu filho e herdeiro, Afonso Henriques, continuou a combater os árabes, e ao 
mesmo tempo, liderou a luta para conseguir a independência do condado. Em 1139 ele alcançou 
seu objetivo, tornando-se, ele próprio, o primeiro rei de Portugal.  
 
- A formação da Espanha 
 
 Na região vizinha a Portugal, as lutas dos cristãos contra os árabes muçulmanos eram 
lideradas pelos reinos de Aragão e de castelã. Ambos possuíam cidades portuárias 
movimentadas, como Barcelona, por exemplo, e uma burguesia próspera que colaborava 
fornecendo dinheiro para a luta contra os árabes. 
 E, 1469, ocorreu um fato decisivo para o processo que estamos estudando os reis cristãos 
Fernando de Aragão e Isabel de Castela casaram-se e uniram suas terras e seus esforços no 
combate aos árabes. Em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel ampliaram seu território 
reconquistando Granada, o último reduto árabe na Península Ibérica. Anos depois, com a 
conquista de Navarra completou-se a formação do Reino da Espanha. 
 
- O absolutismo 
 
 Algumas monarquias europeias, como a da França, por exemplo, evoluíram para o 
absolutismo, regime político em que o rei tem poder de decretar leis, fazer justiça, criar e cobrar 
impostos sem dar satisfação de seus atos. O absolutismo possui lugar e tempo definidos, 
desenvolveu-se no ocidente europeu entre os séculos XV e XVIII.  
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- Teóricos do absolutismo 
 
 Conforme os reis impunham sua autoridade em toda a extensão de seus reinos, surgiram 
pensadores que refletiram sobre política, e alguns deles justificaram o absolutismo monárquico. 
Entre eles, cabem destacar:  
 Nicolau Maquiavel (1469-1527) é autor de O príncipe um manual sobre como um 
governante deve agir para conquistar e manter o poder. Por considerar a política um campo 
independente da moral e da religião, Maquiavel é considerado o fundador da ciência política.  
 Thomas Hobbes (1588-1679). Autor de „Leviatã‟, dizia que, no princípio, os homens viviam 
em estado natural, obedecendo apenas aos seus interesses particulares. Por isso, a vida era uma 
guerra permanente de “todos contra todos”. “O homem era o lobo do homem”. Para evitar a 
destruição da humanidade, os seres humanos renunciam a todo o direito e a toda a liberdade em 
favor de um único senhor, o rei absoluto. Foram, portanto, os próprios seres humanos que 
entregaram poderes totais ao rei.  
 Jacques Bossuet (1627-1704) era bispo e autor de „A política inspirada na sagrada 
escritura‟, uma teoria apoiada na Bíblia. Para Bossuet, o rei é o representante de Deus na Terra 
e, como tal, é infalível. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de 
origem divina; por isso, a teoria criada por Bossuet é chamada de Teoria do direito divino dos 
reis.  
 O absolutismo variou no espaço e no tempo. O rei que melhor encarnou o regime 
absolutista na Europa ocidental foi o francês Luís XIV (1643-1715), o chamado Rei-Sol.        


