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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir a formação das principais monarquias absolu-
tistas da Europa ocidental, a partir do século XVI.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

Monarquias Absolutistas
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Imagem do Palácio de Versalhes, sede da monarquia francesa e exemplo máximo do absolutismo 
europeu.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

 • O absolutismo espanhol ocorreu após a unificação da Espanha 
no final das Guerras de Reconquista;

 • A monarquia espanhola católica promoveu a Inquisição, perse-
guindo principalmente judeus;

 • O absolutismo francês só ocorreu após o final das guerras reli-
giosas que enfraqueceram a França;

 • O apogeu do Absolutismo francês ocorreu com a subida ao tro-
no de Luís XIV, que declarou: “O Estado sou eu”;

 • O absolutismo inglês se consolidou com Henrique VIII, que fun-
dou a Igreja Anglicana na Inglaterra;

 • O apogeu do absolutismo só foi atingido com a filha de Henri-
que VIII e Ana Bolena, Elizabeth I. O tempo de seu governo ficou 
conhecido como a era elisabetana.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Transformação histórica do conceito - Reinos europeus e monar-
quias absolutistas

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 

 • Sala de computadores ou Laboratório de Informática

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  Professor, as Ciências Sociais são, a seu modo subje-
tivo de analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises e 
resenhas de filmes, seminários, são fundamentais para o exercício da opinião. 
É importante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos 
válidos. 
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AULA 1

Com os alunos em posse do livro didático, peça que analisem a imagem de 
abertura do capítulo. Questione por que o título do quadro é “O Palácio de Ver-
salhes: arquitetura do poder real”? Qual o objetivo da monarquia francesa ao 
construir uma obra tão suntuosa? Se preferir, promova uma discussão com 
alunos. 

Aproveite para perguntar também se já leram ou assistiram filmes baseados 
na obra de Alexandre Dumas: Os Três Mosqueteiros. Certamente alguns já 
leram o livro ou assistiram ao filme. Indague quem eram os mosqueteiros, 
quem era Richelieu e como era a França daquele período.

Professor, após a leitura do tópico 1, realize com os alunos a leitura do tópico 
OUTRA DIMENSÃO / PERSONAGEM da página 205. Em seguida peça que 
pesquisem sobre a obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel e respondam se o 
príncipe deve ser amado ou temido por seus súditos. Promova uma discus-
são com os alunos em sala de aula. 

AULA 2

Professor, durante a leitura do tópico 2, realize com os alunos a leitura do tó-
pico OUTRA DIMENSÃO / LINGUAGENS da página 206. Em seguida peça que 
discutam em grupo se o aumento da burocracia produzida pelas monarquias 
modernas pode ser considerado o fundamento da monarquia absolutista. Se 
achar proveitoso, leve esta discussão para o âmbito da sala de aula. Aproveite 
para indagar os alunos sobre o que é burocracia? Se preferir, peça que utili-
zem um dicionário para descobrir o significado do conceito. 

Professor, durante a leitura do tópico 2, realize com os alunos a leitura do 
tópico CONVERSA DE HISTORIADOR da página 207. Baseados na pintura de 
Veronese e no texto de Braudel os alunos devem justificar a interpretação 
religiosa que a Igreja e as monarquias católicas deram à Batalha de Lepanto. 
Aproveite para indagar o que é uma alegoria. Após o estudo desse termo, 
peça que identifiquem outras alegorias, ou se preferir, apresente outras ima-
gens que mostrem outras alegorias. A estátua da Liberdade pode ser conside-
rada uma alegoria, já que a Liberdade é um conceito e não uma pessoa. 

Professor, após a leitura do tópico 2, realize com os alunos a leitura do tópico 
CONVERSA DE HISTORIADOR da página 209. Baseados na imagem e no tex-
to os alunos devem discutir em grupo se a União Ibérica pode ser considerada 
um acordo ou um conflito entre os reinos de Portugal e Espanha. Se preferir, 
leve a discussão para o âmbito da sala de aula.
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar e Reflexões (página 
217), Vamos testar? (páginas 217 e 218) e Conexões (página 218), ou então 
elabore um questionário que pode ser respondido individualmente, em duplas 
ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3

Professor, durante a leitura do tópico 3, realize com os alunos a leitura do tó-
pico OUTRA DIMENSÃO / CULTURA da página 210. Em seguida peça que dis-
cutam em grupo se a revolução das técnicas militares pode estar relacionada 
com a construção do absolutismo monárquico. Se achar proveitoso, leve esta 
discussão para o âmbito da sala de aula. 

Professor, durante a leitura do tópico 2, realize com os alunos a leitura do tó-
pico OUTRA DIMENSÃO / CONFLITOS SOCIAIS da página 212. Em seguida 
peça que discutam em grupo se o existe alguma contradição entre a repre-
sentação cartográfica do Leo Belgicus e os acontecimentos políticos da revol-
ta dos Países Baixos. Se achar proveitoso, leve esta discussão para o âmbito 
da sala de aula. 

INVESTIGANDO O DOCUMENTO da página 213. Em seguida peça que com-
parem os textos e discutam em grupo as ideias de Bossuet e Saint-Simon, 
identificando semelhanças quanto à legitimidade do poder real; e discutam 
também, considerando a Constituição brasileira de 1988, se as ideias de Bos-
suet podem ser aplicadas ao contexto nacional. Se achar proveitoso, leve es-
tas discussões para o âmbito da sala de aula. 

AULA 4
 

Professor, após a leitura do tópico 4, realize com os alunos a leitura do tópico 
IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA da página 216. Em seguida peça que pes-
quisem os significados dos símbolos reais e discutam se a pose majestática 
hoje considerada demasiado delicada por alguns observadores não entraria 
em contradição com o ideal de masculinidade associado aos reis. Se achar 
proveitoso, leve esta discussão para o âmbito da sala de aula. 


