
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

A centralização do poder, a sociedade da corte e a 

etiqueta 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é conhecer os hábitos e a lógica de funcionamento das 

cortes europeias identificando a sociedade da corte como uma das características do Antigo Regime e 

de sua política centralizadora. Nesta sequência, por meio da análise de fontes históricas do período, 

os alunos compreenderão como esses hábitos inspiravam a sociedade burguesa e analisarão a 

formação das regras de etiqueta e comportamento. Além disso, estudarão a “netiqueta”, a etiqueta e 

as regras sociais empregadas ao convívio no universo da internet. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os hábitos e a lógica de funcionamento das cortes europeias. 

• Identificar a sociedade da corte como uma das características do Antigo Regime e de sua 
política centralizadora. 

• Compreender como esses hábitos inspiraram a burguesia que ocupava cada vez mais 
espaço nesse meio social. 

• Verificar como alguns desses modelos ainda estão presentes na sociedade ocidental atual. 

• Debater os novos códigos de conduta, como o comportamento adequado nas redes 
sociais. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

A formação e o funcionamento das 
monarquias europeias: a lógica da 
centralização política e os conflitos 
na Europa 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e 
suas principais características com vistas à compreensão das razões da 
centralização política. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Cortes europeias  

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outro local com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, fontes para análise, indicadas no material de referência, 
caderno, lápis e borracha  
Material de referência: 

• Google Maps. Disponível em: <www.google.com.br/maps>.  

• Pintura de Luis XIV feita por Riguad. Disponível em: <http://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-
enlightenment/baroque-art1/france/a/rigaud-louis-xiv>. 

• Fonte 1 – Estabelece o início do dia do rei (em inglês). Disponível em: 
<www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/henry-viii/source-1b/>.  

• Fonte 2 – Estabelece os serviços do barbeiro real (em inglês). Disponível em: 
<www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/henry-viii/source-2a/>.  
Acesso em: 19 jul. 2018. 

Caso não tenha à disposição um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens. 

Inicie a aula fazendo um breve levantamento diagnóstico dos conhecimentos da turma sobre 

a centralização política na Europa durante o período Moderno. Faça perguntas como: “O que foi a 

centralização política no período Moderno?”, “Qual era o poder do rei?”, “Ele governava sozinho?”. 

Em seguida, relembre os alunos de que durante a Baixa Idade Média os reis começaram a 

concentrar muitos poderes. No período Moderno, esse processo se intensificou e resultou na 

formação do Absolutismo. Muitos autores, entre eles Jean Bodin e Jacques Bossuet, defendiam a 

teoria do direito divino dos reis; de acordo com essa teoria, muito aceita no período, o monarca era 

um representante de Deus na Terra. Na Inglaterra, a dinastia Tudor foi considerada símbolo do 

centralismo político; já na França, ele foi percebido durante o governo de Luís XIV. O rei governava 

com o auxílio de muitos nobres, estes forneciam, por exemplo, soldados para as campanhas militares 

e, em troca, obtinham privilégios como a isenção de impostos ou o direito de morar na corte. 

O sistema de corte existiu durante o Absolutismo na Europa. Na Idade Média, os membros da 

nobreza habitavam na zona rural, fragmentando o poder. Com o centralismo político, os reis 

trouxeram a nobreza para a sua tutela, criando grandes cortes nas quais boa parte da nobreza morava 

próxima e frequentava as mesmas festas e cerimônias. Na França, na corte do rei Luís XIV, viviam mais 

de três mil pessoas. O rei e toda a sua corte moravam no Palácio de Versalhes. Em algumas festas o 

Palácio de Versalhes chegou a abrigar dez mil pessoas.  

Após essa breve exposição, faça um passeio virtual pelo Palácio de Versalhes, utilizando o 

Google Maps. Na barra de pesquisa escreva “Palácio de Versalhes”, clique em “Enter” e deixe o mapa 

carregar. Você estará no mapa do Palácio de Versalhes. Com o mouse, pegue e arraste o boneco 

amarelo do canto inferior direito até o local desejado no mapa do palácio, para entrar no modo 360°. 

Para sair do modo 360°, aperte a tecla “Esc” do teclado. Visite os jardins do palácio e um ambiente 

interno. Mostre a suntuosidade e o luxo do palácio. Nos canais do jardim, por exemplo, navegavam 

gôndolas de Veneza, comprada pelo rei. Existem mais de setecentos quartos no palácio. Os três mil 

https://www.google.com.br/maps
http://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/baroque-art1/france/a/rigaud-louis-xiv
http://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/baroque-art1/france/a/rigaud-louis-xiv
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/henry-viii/source-1b/
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/henry-viii/source-2a/
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nobres que faziam parte da corte não pagavam impostos e sustentavam todo este luxo por meio dos 

impostos cobrados do povo francês. Essa corte seguia um conjunto de normas comportamentais que 

regia as ações de todas as pessoas, dos funcionários ao rei. O rei, no topo da hierarquia da sociedade 

da corte, simbolizava o poder máximo e criava em torno de si um universo de intrigas e competição 

por seus favores e suas preferências. Fazia parte ainda das querelas palacianas, um intenso embate 

por nomeações lucrativas ou por um lugar de honra próximo do rei. 

No Palácio de Versalhes, Luís XIV seguia uma rígida rotina que se iniciava às 8 h 30 min, com a 

“Cerimônia de levantamento”, quando era acordado por um funcionário real. Outros funcionários 

limpavam-no, vestiam-no e penteavam-no, enquanto este recebia em seus aposentos membros da 

corte para conversas. As vezes dezenas de membros da corte assistiam a essa cerimônia. Depois, o rei 

tomava seu café da manhã. Às 10 h 30 min o rei passava pelo salão dos espelhos onde membros da 

corte, em duas filas, acenavam para ele. Às 11 horas, o rei fazia suas reuniões diárias e a cada dia da 

semana ele recebia ministros diferentes. A rotina diária do rei seguia outras diversas cerimônias até às 

22 horas, horário do seu jantar. Às 22 h 30 min iniciava-se a cerimônia para dormir, que era o inverso 

da “Cerimônia de levantamento”. 

Projete a pintura de Luis XIV feita por Riguad. Essa pintura foi feita em 1701, quando o rei tinha 

63 anos. Em toda a sua vida adulta, o rei nunca foi representado sorrindo, ele teve problemas 

odontológicos e perdeu a maioria dos dentes. Também era sempre representado com peruca para 

esconder a calvície e com salto alto, para aumentar sua estatura. Faça as seguintes perguntas aos 

alunos: “Como Luís XIV foi representado?”, “Quais são os símbolos que aparecem na imagem?”, “Com 

o que esses símbolos estão relacionados?”.  

Luís XIV era criterioso e exigia que fosse representado altivo e imponente. Os símbolos que 

aparecem na pintura são: a coroa, o cetro e o manto, que são símbolos da monarquia europeia. O 

manto é feito de arminho, um mamífero das regiões frias da Europa. Além disso, aparece na imagem 

uma espada dourada, símbolo do poder militar. 

Na Inglaterra, o auge do Absolutismo ocorreu durante a dinastia Tudor, sobretudo, nos 

governos de Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I. A corte de Henrique VIII também era composta de 

milhares de pessoas que seguiam uma rígida etiqueta. Um dos castigos mais comuns aplicados por 

Henrique VIII era a expulsão de membros da corte, ao qual submeteu sua primeira esposa, Catarina de 

Aragão, após seu casamento com Ana Bolena. 

Depois dessa explicação, entregue aos alunos duas fontes impressas e copie o questionário no 

quadro, conforme segue abaixo.  

Em 1526, quando o rei Henrique VIII estava no castelo de Eltham, o ministro-chefe de 

Henrique, Thomas Wolsey, elaborou algumas recomendações para as centenas de funcionários do rei. 

A seguir, veremos duas dessas recomendações. 
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Fonte 1 – Recomendação que estabelece o início do dia do rei  

É também ordenado que os seis senhores da câmara privada [camareiros], às 

sete horas ou mais cedo, conforme o Rei na noite anterior decidir se levantar pela 

manhã, estarão na referida câmara lá diligentemente cuidando de sua graça; para 

vestir e arrumar sua Alteza, de maneira reverente, discreta e sóbria, como será o 

desejo de sua Graça vestir; e que ninguém além dos ajudantes mencionados se 

aproxime ou ouse colocar as mãos sobre sua pessoa real (a menos que seja por sua 

Graça ordenado ou admitido), ou meter-se com a preparação ou vestimenta, mas 

apenas aqueles mencionados seis senhores: a não ser que seja para aquecer a roupa 

ou trazer para os ditos cavalheiros coisas que se aplicam ao aparato e vestimenta da 

pessoa do Rei. 

NATIONAL Archives. Extract from the Ordinances of Eltham, January 1526 - Henry VIII court rules. Tradução do autor. 

Fonte 2 – Recomendação que estabelece os serviços do barbeiro real 

É também ordenado que o barbeiro do rei seja diariamente levantado pela 

revolução do rei, pronto e atendente na câmara privada tendo prontos sua água, 

panos, facas, pentes, tesouras, e outras coisas de que ele precisar para aparar a barba 

e vestir a cabeça e do rei. E que o referido barbeiro tenha especial atenção à 

manutenção pura e limpa de sua própria pessoa e vestuário; usando sempre 

honestidade em sua conversa, sem recorrer à companhia de pessoas vis, ou de 

mulheres mal orientadas, para evitar tais perigos e aborrecimentos, como por esses 

meios ele poderia fazer à pessoa mais real do rei; não deixando de fazer isso, sob pena 

de perder seu quarto e mais uma punição escolhida pelo rei. 

NATIONAL Archives. Extract from the Ordinances of Eltham, January 1526 - Henry VIII court rules. Tradução do autor. 

 

Questionário 

1. Como o dia do rei Henrique VIII se iniciava? 

2. Como os funcionários deveriam vestir o rei? Quais cuidados este deveria tomar? 

3. O que o barbeiro do rei deveria fazer todas as manhãs? 

4. Por que existe a preocupação com as companhias do barbeiro do rei? 

 

Respostas esperadas 

1. Ele se iniciava por volta das 7 horas da manhã com a chegada dos funcionários que iriam vestir o 
rei Henrique VIII. 
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2. Eles deveriam vestir o rei “de maneira reverente, discreta e sóbria, como será o desejo de sua 
Graça vestir; e que ninguém além dos ajudantes mencionados se aproxime ou ouse colocar as 
mãos sobre sua pessoa real (a menos que seja por sua Graça ordenado ou admitido), ou meter-se 
com a preparação ou vestimenta”. 

3. O barbeiro deveria se apresentar todas as manhãs na câmara do rei com todos os seus 
instrumentos de trabalho para aparar a barba e o cabelo do rei. Além disso, o barbeiro do rei 
deveria cuidar da própria aparência. 

4. O barbeiro era uma pessoa muito próxima do rei, o ministro recomenda que o barbeiro “sem 
recorrer à companhia de pessoas desprezíveis, ou de mulheres mal orientadas, para evitar tais 
perigos e aborrecimentos, como por esses meios poderia fazer à pessoa mais real do rei”. Talvez, o 
medo de Wolsey fosse de que o barbeiro influenciasse o rei com conversas, além disso, o barbeiro 
trabalhava com navalhas e tesouras, o que facilitava a tentativa de um atentado, por exemplo. 

No final da aula, recolha os questionários, corrija-os e os devolva-os na próxima aula. 

 

Aula 2 – Roda de conversa sobre etiqueta 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em um grande círculo 
Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha e caneta 

Inicie a aula devolvendo os questionários da aula anterior corrigidos. Faça comentários sobre 

os erros mais comuns durante a resolução dos questionários e explique novamente os pontos que você 

detectou, após corrigi-los, que são fundamentais para a continuidade da sequência didática. Deixe 

claro que nas cortes europeias do período Moderno havia uma rígida etiqueta para toda a corte, até 

mesmo para o rei. Através das duas fontes analisadas na aula anterior, a primeira que estabelece como 

começaria o dia do rei e a segunda como deveria se comportar o seu barbeiro, conseguimos observar 

algumas dessas regras de comportamento. O rei não fazia a própria higiene nem se vestia sozinho, 

cabendo aos membros da corte realizar essas tarefas. A disputa para realizá-las era grande, uma vez 

que isso garantia a proximidade com o rei. 

Na sequência dos comentários promova uma roda de conversa com os alunos questionando: 

“Como devemos nos comportar à mesa na hora em que estamos comendo?”, “Quais são as regras que 

devemos seguir?”.  

Espera-se que os alunos respondam que devemos lavar as mãos antes das refeições e, durante 

as quais, os cotovelos não devem ser apoiados sobre a mesa, por exemplo. Essas normas sociais que 

estabelecem a forma de se comportar em determinadas situações, como a maneira de se comportar 

durante as refeições, é chamada etiqueta. A palavra etiqueta é de origem francesa e o termo remete 

ao fato de que, no período Moderno, durante os reinados de Luís XIV e Luís XV, etiquetas eram usadas 

para sinalizar os lugares que determinados indivíduos deveriam ocupar em uma mesa de jantar.  
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Dentro da corte de Henrique VIII, boa parte da vida cotidiana era marcada pela etiqueta. 

Existiam regras para o lugar onde as pessoas deveriam sentar-se. O rei sentava-se no trono e em uma 

cadeira com braços, a alta nobreza, em cadeiras sem braço, outros grupos, em bancos e alguns grupos 

deveriam ficar em pé publicamente. Um dos primeiros livros a falar sobre etiqueta foi escrito por 

Erasmo de Roterdã, De pueris e civilidade pueril, publicado em 1530. Nessa obra, Roterdã descreve 

como um príncipe deve ser criado. É de Erasmo de Roterdã a autoria do significado do termo 

“civilidade” como um conjunto de comportamentos necessários ao jovem príncipe. Desse modo, a 

etiqueta estava ligada à civilidade, porém, também era a maneira de a nobreza diferenciar-se das 

outras classes em ascensão na época, como a burguesia.  

 Durante o Antigo Regime, os reis mantinham muitos cozinheiros em seus palácios, 

desfrutando de uma alimentação requintada. Após a Revolução Francesa e declínio da nobreza, muitos 

cozinheiros ficaram desempregados, abrindo muitos restaurantes. Em 1765, foi aberto o primeiro 

restaurante de Paris, ou seja, o primeiro estabelecimento comercial que servia refeições prontas. 

Dessa forma, a burguesia começou a se apropriar de hábitos e costumes próprios da nobreza. Com o 

tempo, professores de etiqueta da nobreza começaram a ensinar os filhos dos burgueses. 

Após essas explanações, leia abaixo algumas das regras de etiqueta à mesa encontradas no 

Livro das senhoras de etiqueta de Florence Hartley, escritora de manuais de etiqueta do período 

vitoriano: 

• Fazer comentários sobre os convidados ou os pratos é excessivamente rude. 

• Preciso dizer que a faca é para cortar sua comida e nunca deve ser usada enquanto se 
come? Colocá-la na boca é uma marca distintiva de baixa criação. 

• Não jogue no seu pires o café ou o chá do seu copo e não sopre nem estes nem a sopa. 
Espere até que esfriem. 

• Algumas pessoas mordem o pão e, em seguida, grosseiramente, mergulham-no na 
travessa novamente. Pessoas refinadas rejeitam essas maneiras rudes. 

• Nunca faça barulho ao comer, para mastigar ou bater os lábios são falhas vulgares. 

• Levar frutas ou bombons da mesa é sinal de baixa criação. 

 

Depois da leitura desses trechos, faça algumas perguntas para nortear a conversa, como: 

“Essas regras de etiqueta são importantes?”, “Como e por que aprendemos regras de 

comportamento?”, “As regras de etiqueta do período Moderno são diferentes das atuais?”, “A 

etiqueta é a mesma em todos os lugares do mundo?”, “A etiqueta é utilizada como uma forma de 

atingir prestígio social e diferenciação social?”, “Nós nos comportamos da mesma forma em todos os 

lugares?”, “Por que devemos cumprir as normas sociais?”, “E por que é importante seguir as regras da 

escola?”.  

Faça uma pergunta por vez, espere as respostas de cada uma. Peça aos alunos que levantem 

a mão antes de falar. Seja o mediador da conversa, fazendo nova pergunta quando o tema da questão 
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se esgotar. As regras de comportamento são fundamentais para a vida em sociedade, e muitas das 

normas de etiqueta são necessárias por questão de saúde, por exemplo. A etiqueta e as regras de 

comportamento de convívio em grupos são ensinadas pela sociedade da qual fazemos parte, nesta 

sequência didática foi estudada a etiqueta europeia do período Moderno. Cada sociedade possui a 

própria etiqueta e, cada grupo social dentro dessa sociedade também possui regras de 

comportamento e de convívio próprias. A etiqueta foi usada pela nobreza em todo o período Moderno 

como uma forma de diferenciação, mas, com o tempo, a burguesia absorveu esses hábitos. Ainda hoje, 

a etiqueta é utilizada como um instrumento de diferenciação. Atualmente existem cursos de etiqueta 

à mesa, ou de etiqueta empresarial, social, entre outros.  

 

Aula 3 – “Netiqueta” – Produção textual 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em um grande círculo 
Recursos e/ou material necessário: cópias impressas do texto “Netiqueta” para os alunos, caderno, lápis, caneta e 
borracha 
Material de referência:  “Netiqueta”. Disponível em: <www.safernet.org.br/site/sites/default/files/netiqueta.pdf>. 
Acesso em: 20 jul. 2018. 

Inicie a aula fazendo uma retomada dos conteúdos trabalhados nas aulas anteriores. Durante 

a Baixa Idade Média, os reis europeus começaram a concentrar poder em suas mãos, esse processo 

chegou ao seu auge no período Moderno. Henrique VIII, na Inglaterra, e Luís XIV, na França, são 

símbolos do regime absolutista. Esses monarcas mantinham o poder por meio do sistema de cortes, 

isto é, eram cercados por milhares de nobres que viviam de acordo com complexas relações. O 

comportamento das pessoas dentro da corte era regrado por uma rígida etiqueta, a qual todos, 

incluindo o rei, deveriam seguir.  

Leia com a turma o texto “Netiqueta”. Defina para os alunos o que é a “netiqueta”, conforme 

descreve primeira página do texto. Na sequência, peça que leiam os itens da página 2, e comente cada 

um deles.  

Após a leitura do texto e a discussão sobre a importância de certas regras de convívio no 

universo virtual, peça aos alunos que retirem uma folha dos respectivos cadernos e preencham um 

cabeçalho com seus dados de identificação. Solicite que produzam uma redação com o título “Eu e a 

netiqueta”. Nessa redação, os alunos deverão escrever um texto sobre o modo de agir de acordo com 

as regras de conduta da internet, mostrando como eles interagem no dia a dia com essa plataforma e 

como se relacionam com a “netiqueta”.  

É esperado que os alunos se desenvolvam como cidadãos nesta prática e que eles entendam 

que a internet é cada vez mais presente no cotidiano. Uma possível reflexão sobre a “netiqueta” é o 

cyberbullying, ou seja, o bullying praticado na internet. É possível que o bullying praticado nas escolas 

continue nas redes sociais, agravando a situação. Portanto, o uso dessa ferramenta precisa primar o 

contato respeitoso com a diversidade e a diferença, a partir de valores humanos.  

http://www.safernet.org.br/site/sites/default/files/netiqueta.pdf
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se todos: 

• conhecem os hábitos e a lógica de funcionamento das cortes europeias; 

• identificam a sociedade da corte como uma das características do Antigo Regime e de sua 
política centralizadora; 

• compreendem como esses hábitos inspiravam a burguesia que ocupava cada vez mais 
espaço nesse meio social; 

• entendem como alguns desses modelos ainda estão presentes na atual sociedade 
ocidental; 

• conhecem os novos códigos de conduta, como o comportamento adequado na internet e 
nas redes sociais. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita. 

Sistema de corte 
Conjunto de normas comportamentais que as pessoas 
devem seguir em determinadas situações. 

Etiqueta 
Rei considerado um dos símbolos do poder absoluto na 
Inglaterra. 

Luis XIV 
Baseado na proximidade da nobreza com o rei. No 
Palácio de Versalhes, viviam mais de 3 mil pessoas 
durante o reinado de Luís XIV. 

Henrique VIII 
Rei francês que manteve uma corte em seu palácio que 
seguia uma rígida etiqueta no dia a dia. 

 

2. Produza um pequeno texto sobre as relações entre “centralismo político”, “sistemas de corte” e 
“etiqueta”.  

 

Gabarito das questões 

1. Relações corretas: Sistema de corte - Baseado na proximidade da nobreza com o rei. No Palácio 
de Versalhes, viviam mais de 3 mil pessoas durante o governo de Luís XIV. Etiqueta - Conjunto de 
normas comportamentais que as pessoas devem seguir em determinadas situações. Luís XIV - Rei 
francês que manteve uma corte em seu palácio que seguia uma rígida etiqueta no dia a dia. 
Henrique VIII - Rei considerado um dos símbolos do poder absoluto na Inglaterra. 

2. A partir da Idade Média alguns monarcas europeus passaram a concentrar poder em suas mãos, 
esse processo se acelerou no período Moderno, chegando no auge com o Absolutismo. Os reis 
absolutistas do período, entre eles Luís XIV e Henrique VIII, utilizaram o sistema de corte como um 
instrumento de controle da nobreza e de alguns membros da burguesia. Nessas cortes a etiqueta 
era muito importante, ela determinava o comportamento de todas as pessoas da corte, incluindo 
o do rei. 


