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revista Manchetes da História é um material alternativo que visa 

levantar questionamentos ao leitor, à medida que o assunto 

principal é abordado. Perceba que tratamos de um assunto 

central, Absolutismo e Mercantilismo, mas este tema extrapola o espaço circunscrito à 

França. Essa perspectiva histórica é importante, pois as experiências vividas pelas sociedades 

no século XVIII, seja na Europa ou Japão, aproximam-se à medida que percebemos 

similaridades em suas estruturas e, afastam-se, quando consideramos suas especificidades, 

ou seja, longe de projetar sentido às dinâmicas de sociedades distintas, os autores dos artigos 

procuraram entender em que medida podem ser aproximadas e estudadas. 

Compartilhamos o resultado de nossas observações com você, caro leitor, de modo 

que seus estudos possam ser enriquecidos e estimulados em seu cotidiano escolar. Ainda que 

não pretendamos aprofundar os assuntos nessa etapa de seu desenvolvimento, é importante 

deixar claro que há possibilidades instigantes de aprendizagem que vão além do livro 

didático. Assim, fique à vontade para explorar a revista, consulte o material que indicamos e 

esteja atento à nossa proposta, afinal, você pode dar sequência a esses estudos algum dia. O 

que acha? 

 

 

Cinde A. Costa Pereira. 

 

  

 

A 
  



1 

 

 

 

 

 

 

Revista Manchetes da História 

 

    AUTORES: 

(da esquerda para direita) 

Gustavo Nogueira Rabelo 

 

Cinde Aparecida Costa Pereira 

 

Geovana Alves de Souza Martins 

 

Isabela Inês Oliveira 

 

Matheus Felipe Francisco 

 

 

 

 

 

 

Arte da Capa: “Retrato de Luís XIV com trajes de coroação”, de Hyacinthe Rigaud, óleo sobre tela, 2,77 m 

x 1,94 m, 1701, Museu do Louvre, Paris.  Imagem . Disponível em 

http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/o-retrato-do-absolutismo-monarquico/ - Blog: Ensinar História - 

Joelza Ester Domingues. Imagem de domínio público. 

Produção da capa:  

Dorian de Oliveira Torres 

Contatos: 

kyriosagencia.com 

contato@kyriosagencia.com 

 



2 

 

 

sumário 
 A Sociedade de Corte: rede de dependências...............................................................pág. 03 

 Estratégias econômicas e o Mercantilismo em várias facetas......................................pág. 08 

 Prússia: o absolutismo no Leste Europeu.....................................................................pág. 13 

 Até onde vai o poder do Czar?......................................................................................pág. 17 

 Do Ocidente à Terra do Sol Nascente: um estudo sobre o período Meiji e  

suas semelhanças com o absolutismo europeu.............................................................pág. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sociedade de Corte: 
 rede de dependências 

 
Por Cinde A. Costa Pereira 

 

Imagine que você é o rei de uma grande região onde há terras ao seu dispor, um castelo e muitas 

decisões importantes a tomar. Além disso, ao seu redor, muitos nobres tentam atrair sua atenção para que 

você note suas presenças e aproveite a companhia deles. Caso semelhante é ser o senhor da sua casa onde 

você detém o poder e todos seguem suas determinações e orbitam ao seu redor na tentativa de serem notados 

e receberem privilégios. Consegue conceber isso? 

No século XVII (entre 1601 e 1700), Louis-Dieudonné, conhecido como Luís XIV, possuía muitos 

territórios, castelos e havia nobres ao seu redor. Subiu ao trono da França em 1643 e procurou, entre outras 

coisas, concentrar o poder político e econômico, disperso desde o período medieval, em suas mãos. Também 

havia muitas decisões importantes a tomar, lembra? Diversas rupturas políticas e novas dinâmicas 

socioeconômicas intervieram no modo de vida das pessoas e na forma como os Estados Modernos se 

constituíam. Dentre esses elementos de reorganização da estrutura da sociedade, o Absolutismo surgiu como 

elemento centralizador. 

Pense no Absolutismo como uma característica presente no governo do rei, algo que não era inédito e 

nem exclusivo da França, pois outros Estados também incorporaram essa característica em seus governos, 

como o reino da Prússia, Espanha, Inglaterra, entre outros, que serão abordados nos próximos capítulos. Pois 

bem, o Absolutismo, segundo o historiador Perry Anderson, surgiu no Ocidente ao longo do século XVI 

(entre 1501 e 1600) e representava “uma ruptura decisiva com a soberania piramidal e parcelada das 

formações medievais, com seus sistemas de propriedade e vassalagem” (ANDERSON, 2004, p. 15). Perceba 

o seguinte: no período feudal, o rei tinha vassalos que recebiam feudos em troca de serviços prestados, os 

senhores feudais geriam a terra e sua produção, centralizando em si o poder de tomar decisões, usufruindo 

dos privilégios concedidos pelo rei. No Estado Absolutista, essa dinâmica foi alterada para servir a novos 

propósitos, demandas que surgiram em razão de crises políticas e econômicas. O poder voltou a se 

concentrar, exclusivamente no rei, as terras concedidas aos senhores feudais foram retomadas e o poder de 

decisão sobre a produção, as incursões bélicas e a reorganização do reino coube ao monarca. 

Nesse sentido, cabe perguntar: o que aconteceu aos senhores feudais, os nobres que representavam o 

rei, nos feudos? De modo sucinto, é disto que trata este artigo. Responder a essa questão não é fácil e, 

necessariamente, precisa basear-se em autores que estudam o período ou correremos o risco de ficarmos 

presos em explicações defasadas e que não contemplam os aspectos políticos, econômicos e socioculturais 
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do Estado Absolutista francês, durante o reinado de Luís XIV. Nesse sentido, um recorte é necessário para 

que os aspectos abordados nos deem condições de expor o que a historiografia produziu, recentemente, 

sobre o assunto e responder a questão proposta. Sem delongas, a resposta será circunscrita à sociedade de 

corte, suas características principais e sua organização básica, além dos elementos que garantiram a Luís 

XIV tornar-se figura emblemática, representante popular desse período e governo. 

Ajude-nos a pensar, pois lembre que você, leitor, é um rei, soberano de um Estado em efervescência 

cujas bases econômicas estão mudando para servir a novos propósitos. Logo, precisa cerca-se de pessoas 

que agreguem valor ao seu reinado, pessoas que agem em prol dos seus interesses e garantam sua soberania. 

Nesse sentido, os nobres destituídos de suas terras, antigos senhores feudais, e aqueles que necessitavam da 

proteção do rei no período em que fortes crises econômicas afetaram milhares de pessoas na França, serviam 

a esse propósito. Esse ajuntamento de pessoas em torno do rei constituía sua corte. A corte, portanto, pode se 

entendida como “um grupo de pessoas e não como um lugar e […] poderia ser a família de um soberano ou 

de qualquer outra pessoa importante.” (BURKE, 1991, p. 103). Faço um alerta a você para a existência de 

outras explicações sobre corte e sua formação, mas, para responder a questão que nos propomos, essa 

interpretação atenderá aos nossos objetivos, à medida que compreendemos que as cortes poderiam ser 

formadas por centenas de pessoas próximas ou não do monarca, agrupadas em locais fixos ou viverem de 

modo itinerante e que estabeleciam uma relação de dependência com o rei. 

Em nosso diálogo, além dos autores citados, contaremos com o historiador Nobert Elias que, em sua 

obra A Sociedade de Corte versou sobre suas estruturas, além expor dependência recíproca entre rei e 

nobreza e as bases nas quais essas relações se sustentavam. Em um primeiro momento, reflita sobre a 

seguinte questão: o quão importante era ser membro da corte do rei? Pense um pouco. Uma vez que o 

período apresentava problemas econômicos, a expansão ultramarina e o mercantilismo sustentavam o reino e 

forneciam capital para as empreitadas bélicas que, por sua vez, expandia o território e abarcava o que era 

produzido nessas terras, independente de quem as ocupasse. Certo? Pois bem, aos nobres cabiam a 

administração desse projetos à medida que o rei concedesse a eles tal privilégio. Ser agraciado pelo rei, 

portanto, significava distinção social. Nobert Elias aponta que “só nessa única sociedade de corte eles 

podiam manter aquilo que dava sentido e rumo a suas vidas: sua existência social como membros da corte, a 

distância em relação ao comum dos mortais, o prestígio” (ELIAS, 2001, p. 116). 

Parece estranho, leitor, ao ler este artigo, imaginar uma sociedade onde ser nobre era mais que ocupar 

uma posição social destacada: era um estilo de vida, algo a ser apreciado e reproduzido. As relações entre a 

nobreza e o monarca eram repletas de cerimônias, etiquetas sociais e submissão aos desígnios do soberano. 

Ora, esses indivíduos não frequentavam a corte apenas porque dependiam financeiramente do rei, mas, era 

ali que sua posição social estava garantida, era ali que seu prestígio como aristocratas era percebido e era 

entre os seus pares que a nobreza se desenvolvia e assumia uma identidade pessoal e distinta das demais 

camadas da sociedade. (ELIAS, 2001, p. 116). Percebe? Ser membro da corte garantia visibilidade a você e 
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aos seus, além de ser a base de seu sustento, mantendo-o longe de burgueses e camponeses, pessoas vistas 

como inferiores, mesmo entre aqueles que ascendiam socialmente, comprando títulos de nobreza o que, 

aliás, rendia ao estado absolutista mais renda às suas empreitadas expansionistas. Veja: as propriedades do 

rei, segundo a análise de Elias, eram sua principal fonte de renda, mas, os dinheiros gerados pela alta 

tributação das camadas mais pobres da população e o que era subtraído dos súditos também garantiam a 

manutenção das cortes e do reino. Gradativamente, o rei deixou de distribuir terras e passou a distribuir 

dinheiro para garantir a fidelidade e a cooperação da nobreza (2001, p. 166). Agora, questione-se: o quão 

importante era para o rei cerca-se desses nobres que dependiam de sua renda e favores? Para essa questão 

consideremos a relação de forças ao redor do rei. 

Ao seu redor estavam reunidos os indivíduos que, além da administração do reino, o auxiliavam na 

legitimação de seu governo, afinal, era preciso convencer a população de que o projeto de governo vigente 

era o mais adequado à situação. Era necessário, portanto, que os grupos sociais mantivessem um equilíbrio. 

Nesse sentido, Nobert Elias aponta que o rei “governava porque enquanto os grupos sociais da burguesia e 

da nobreza, em acirrada rivalidade pelas chances de poder, mantinha a balança em equilíbrio.” (2001, p. 

179), ou seja, para os nobres era imprescindível manterem suas posições privilegiadas e, para os burgueses, 

comprar um título de nobreza era a chance de ascender socialmente e integrar a corte do rei. Era entre essas 

forças que Luís XIV atuava para centralizar e fortalecer seu poder durante o Absolutismo. Contudo, era 

importante ater-se às etiquetas e cerimônias que acompanhavam o cotidiano das cortes e, conforme, a 

posição que o indivíduo ocupava, ele era menos ou mais favorecido pelo rei, desse modo, havia um sentido 

de continuidade mais percebida que as mudanças na estrutura interna da corte. 

Em contrapartida, os membros da corte precisavam demonstrar sua lealdade e comprometimento 

com o rei para garantirem privilégios. Observe, leitor, que será nesse período que diversos artistas migrarão 

para as cortes em busca de abrigo. Será nas cortes que as práticas de etiquetas, os bailes, jantares, caçadas e 

outras atividades ganharão força. Se você é um rei, qual a melhor maneira de lembrar ao povo sobre a 

legitimidade de sua governança? Assim, muitos artistas eram chamados às cortes para que pintassem, 

esculpissem ou escrevessem obras memoráveis que imortalizassem a figura do rei. Mais que isso: o 

crescente interesse pela arte demonstrava poder e contribuía para que as populações das camadas mais 

pobres não esquecessem quem era seu líder. A circulação de tais obras, portanto, reforçavam e estimulavam 

a aceitação de Luís XIV como rei. 

Enfim, qual seu parecer, caro leitor? É possível que haja mais questões do que respostas, certo? Isso 

é ótimo! Lidar com períodos distantes e sociedades diferentes das nossas implica muitas leituras e 

investigações. É possível acessar uma ampla gama de trabalhos produzidos por autores que estudaram as 

sociedades de corte e o reinado de Luís XIV, como os citados nesse artigo. O artigo, aliás, é uma leve 

pincelada em um assunto que permite mais aprofundamento. Mas, deixo a cargo da sua curiosidade, do 

interesse que certamente despertei em você. Assim, na página seguinte, dei algumas sugestões de obras que 
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podem auxiliá-lo ainda mais em seus estudos. Boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

Legenda: O convívio social da nobreza nos jardins. 

Referência: J. B. Martin: La Galerie des Antiques (dite aussi Galerie d'Eau), peinture, 1688. Ce bosquet des jardins du Château 

de Versailles (Yvelines, France), remanié au XVIIIe siècle est devenu la Salle des Marronniers.  

Fonte: Transferido de nl.wikipedia para a wiki Commons por Koektrommel utilizando CommonsHelper., Domínio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7825662. Acesso em 04 jul. 2018. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Legenda: Palácio de Versalhes, França, em 1772. 

Referência:  Autor: Pierre-Denis Martin 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss-Versailles.jpg. Domínio Público. Acesso em 04 jul. 2018. 
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ESTRATÉGIAS ECONÔMICAS E O 
MERCANTILISMO EM VÁRIAS FACETAS 

 

Por Isabela Inês Oliveira 

 

Agora que já foram apresentadas as cortes, com toda sua riqueza e exuberância, cabe perguntar: 

Quem pagava por todos os seus gastos?  

Para entender como essas cortes eram mantidas, para alguns casos, ao exemplo da Ibérica, formada 

pela união das coroas de Espanha e Portugal, é preciso lembrar de um processo histórico que repercutiu, 

inclusive, à nós brasileiros, e que foi um dos responsáveis não só por arcar com os gastos das cortes, mas 

também por desenvolver internamente seus países... Estamos falando da exploração econômica que ficou 

conhecida como Sistema Colonial. Esse sistema, por sua vez, delineou as bases para um processo muito 

maior, que posteriormente abrangeria todo o mundo, ainda que de diferentes maneiras, o Mercantilismo.  

Para uma rápida definição, o Mercantilismo seria uma espécie de política de nacionalismo 

econômico, ou seja, cada país mobilizava esforços para proteger sua economia interna, e isso se dava de 

várias maneiras. Uma delas era de assegurar dentro de cada país seu ouro e prata, que na época eram os 

representantes simbólicos da riqueza do Estado, e como no exemplo mencionado do ouro extraído das 

colônias americanas pelos espanhóis e portugueses, este deveria ser mantido nos respectivos países. 

Outro aspecto do sistema Mercantilista era a forte intervenção do Estado na economia, visto que este 

almejava seu fortalecimento. Sendo assim, foram promovidas regulamentações comerciais por meio de 

tratados, em que o principal movimento de mercadorias era a exportação, além de ser o próprio Estado que 

dizia quem e com quem poderia se comercializar. Além disso, o desenvolvimento manufatureiro interno e o 

incentivo às iniciativas expansionistas mercantis por terra ou por mar (somente se permitidas pela Coroa, 

claro) foram aspectos comuns que o Mercantilismos assumiu em suas diversas projeções. 

Cada Estado desenvolveu estratégias econômicas que possibilitassem a manutenção das cortes e seu 

desenvolvimento interno. Como citado, Portugal e Espanha tinham colônias por quase todos os continentes 

do globo, o que viabilizava uma dupla via lucrativa: primeiro, com o escoamento bruto das riquezas de cada 

região que controlavam, como no caso do ouro americano; segundo, com a implementação de tratados 

comerciais que faziam das colônias mercados consumidores obrigatórios. Outros Estados europeus que não 

possuíam tantas colônias, por outro lado, precisaram mobilizar mecanismos que assegurassem uma fonte 

lucrativa, capaz de desenvolver não só sua economia, mas também sua sociedade. 
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Uma dessas formas foi a que o Mercantilismo manifestou no governo do rei Luís XI da França, que, 

para o historiador Pierre Deyon, foi o primeiro monarca a configurar o regime mercantilista no país. No seu 

caso, a proteção à economia interna se deu de forma a controlar a saída de metais preciosos do Estado, mas 

também estabelecendo uma série de mecanismos para controlar a circulação de mercadorias. Com a ação 

direta do rei sobre a economia, há um forte desenvolvimento de manufaturas na França, além do monopólio 

comercial de empresas nacionais, o que provocou uma queda nas importações de produtos estrangeiros, 

regulando uma balança comercial favorável, um dos pilares do Mercantilismo (DEYON, 2009, p. 16-17). 

Adiante, no século XVII, período em que o rei Luís XIV governava a França, como já trabalhado no 

artigo Sociedade de Corte: rede de dependências desta mesma revista, a venda de títulos de nobreza, além 

de se tornar uma esperança de ascensão social frente a sociedade estratificada, também foi uma medida 

econômica estratégica que o rei encontrou para arcar com os gastos da longa guerra que o país conduziu 

contra a Inglaterra, conhecida como Guerra dos Trinta Anos, além de possibilitar a manutenção da 

dispendiosa corte e conseguir recursos para o desenvolvimento interno francês, como o fortalecimento do 

exército, o crescimento de manufaturas e o abastecimento da população.  

Já na Inglaterra, o Mercantilismo assumiu os três pressupostos básicos comentados: acúmulo de 

metais nobres, incentivo à criação de manufaturas e controle de entrada e saída de mercadorias. No entanto, 

a Inglaterra se torna um diferencial, em razão de seu processo mercantil desenvolver-se em constante 

aperfeiçoamento. Assim, com relação a postura combativa à saída de metais nobres do país, pensadores e 

economistas britânicos perceberam que, no lugar de manter ouro e prata protegidos, o que era de difícil 

manutenção, seria mais favorável centrar esforços em reduzir importações e progredir em número de 

exportações, relação concomitante à premissa de uma balança comercial favorável, e que valorizaria a 

moeda britânica (libra esterlina) no exterior. Para favorecer a criação de manufaturas, a Coroa promoveu os 

cercamentos, que foram a transformação da área agrícola em área para a produção de bens, no caso da 

Inglaterra, a criação de ovelhas para a aquisição de lã na produção têxtil. Isso se dava por meio do confisco 

de terras por parte do Estado, processo que repercutiria diretamente no modelo de produção industrial que, 

séculos mais tarde, seria hegemônico no país. 

Além do poder econômico que exercia dentro do território, a Coroa inglesa reconheceu a importância 

de estender seu controle a outros cenários. A pirataria esteve presente no continente Europeu desde períodos 

anteriores à Idade Medieval, sendo adaptada e aperfeiçoada conforme a arte náutica e o intercâmbio de 

conhecimentos se desenvolviam. Para algumas Coroas, a pirataria era inimiga do Estado por intervir e 

ameaçar sua dinâmica comercial além-mar, como no caso dos navios espanhóis atacados por piratas, em que 

seu ouro proveniente das colônias americanas eram saqueados. A Inglaterra, por outro lado, enxergou nela 

uma possibilidade de atender a seus interesses, e, como diz o ditado: Se não pode com eles... 

Dessa forma, o Inglaterra adotou o Corso, que pode ser considerado, em suma, como uma pirataria 

controlada pelo Estado, em uma iniciativa de manter o controle comercial dos mares, não só no que limitava 
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aos navios nacionais, mas também passou a intervir em frotas estrangeiras. Outro mecanismo adotado pela 

Inglaterra como forma de manter a hegemonia comercial marítima foram os Atos de Navegação, instituídos 

no século XVII, que, em síntese, regulavam por meio de permissões, quem e o que poderia comercializar no 

mar, com grande rigidez quanto à procedência dos navios, mercadorias, e tripulação, que deveriam ser 

ingleses ou do país de origem (sem mediações), sob ameaça de ter seus navios confiscados pela marinha 

britânica. Esses Atos, por visivelmente representarem uma intervenção político-econômica tanto para a 

economia inglesa como para os países afetados por eles, configuram uma projeção do Mercantilismo 

adaptado às condições particulares que se formaram na Inglaterra. 

Agora que já foram apresentadas algumas dimensões do que foi a prática mercantilista e como ela se 

desenvolveu em alguns países, cabe a você, leitor, refletir sobre essas informações. Como um conjunto de 

estratégias políticas e econômicas, o Mercantilismo foi considerado uma prática egoísta justamente por 

colocar seus interesses acima dos outros, intervindo e manipulando os demais países conforme lhe era 

favorável. Por outro lado, é preciso questionar: ainda que o Mercantilismo tenha perdurado do século XVI 

ao XIX, suas concepções e práticas foram completamente ultrapassadas, pelo que vocês podem perceber nos 

dias de hoje? 

 

 

Legenda: Mar francês. 

Referência: Quadro de Claude Lorrain que representa um porto de mar francês de 1638, no momento fundamental do 

mercantilismo. 

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorrain.seaport.jpg>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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Legenda: Barba Negra  

Referência: foi um pirata inglês do início do século XVIII. Seu verdadeiro nome era Edward Teach. The British Library (Public 

Domain). 

Fonte: https://media1.britannica.com/eb-media/36/99136-050-6B55EE66.jpg>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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Legenda: Captura do pirata Barba Negra em 1718. 

Referência: Representando a batalha entre o Pirata Barba Negra e o Tenente Maynard na Baía de Ocracoke.  

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capture-of-Blackbeard.jpg>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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PRÚSSIA: o absolutismo no Leste 

europeu 
Por Geovana Alves 

 

Olá caro leitor, você sabe o que é um Estado Absolutista? 

Em um dos artigos anteriores foi apresentado o Absolutismo do Ocidente com o rei Luís XIV, da 

França, que consolidou e legitimou seu poder com a adoção do regime no século XVII. Seguindo esse 

raciocínio, este artigo tem por objetivo mostrar que o Absolutismo percorreu outros cantos da Europa, 

sobretudo na parte Oriental, onde estavam os reinos da Prússia, Rússia, Áustria e Polônia, principalmente.  

Assim, para começarmos a pensar na Prússia Absolutista, nosso alvo, é preciso relembrar as 

principais características da França de Luís XIV, para depois compreendermos em que medida o 

Absolutismo prussiano se diferenciou, ou seja:  

 

 A França foi estruturada a partir de um modelo de sociedade de estamento, ou seja, estratificada, 

hierarquizada e desigual, sustentada pela corte e pelo terceiro Estado;  

 

 O Absolutismo francês desenvolveu-se a partir da degradação das bases feudais, o que, 

consequentemente, levou ao fortalecimento da monarquia.  

 

Feita essa observação, tenhamos em mente que a Prússia, pertencente ao Sacro Império Romano 

Germânico (atual Alemanha) tornou-se Absolutista de um modo diferente do que aconteceu na França. Mas, 

você deve estar se perguntando onde está essa diferença, certo? 

Vamos conversar um pouco com o historiador inglês Perry Anderson que trata em seu livro 

Linhagens do Estado absolutista sobre esse assunto: segundo esse autor, a Prússia do século XVI passou por 

um processo de imposição da servidão dos senhores feudais aos camponeses. Essa imposição é entendida 

aqui como a “segunda servidão”, que baseia sua economia no Gutsherrschaft, ou seja, num sistema de 

corveia em que o camponês é um mero prestador de tributos sem ter direito algum sobre a terra. Tudo o que 

é produzido por esse camponês é voltado para a exportação (ANDERSON, 2004, p. 196-197).  

De igual maneira, pode-se dizer que a “segunda servidão” preparou o terreno para que o Absolutismo 

prussiano viesse a ser consolidado no século XVII. Porém, é preciso alertá-lo de um detalhe precioso: a 

Prússia irá passar por um modelo de Absolutismo diferente do que ocorreu na França. Mas, em que sentido? 

Enquanto na França acontecia a desestruturação do pacto de vassalagem entre os senhores feudais e seus 

servos, na Prússia os senhores estavam impondo uma “segunda servidão”, no qual os camponeses não teriam 

direito algum à terra.  
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Após essas considerações iniciais, está claro a diferença entre os Absolutismos da Prússia e da 

França? Certo, adiante, então! 

A Prússia, como já mencionado, baseava sua economia na corveia, em que o camponês pagava 

tributos em espécie e produzia cereais para exportação no século XVI. Entretanto, com a Guerra dos Trinta 

Anos (1618-1648) a economia prussiana passou por uma crise de mão-de-obra e queda dos preços dos 

cereais, além da grande diminuição da população. Os camponeses diante dessa instabilidade social e 

econômica fizeram constantes rebeliões no seio do reino prussiano. Como medida para paralisar as rebeliões 

camponesas, os senhores feudais, ou melhor, os junkers, implantaram uma rigorosa vigilância e supressão da 

mobilidade desses camponeses. Dessa forma, após o término da Guerra dos Trinta Anos, muitos imigrantes 

vieram para a Prússia, como os huguenotes, os holandeses e franceses, para colonizarem as terras 

devastadas. 

Lembremos que a crise que se alastrava na Europa Ocidental durante o século XVII, pressionou a 

Prússia para que tomasse uma posição no plano político. Mas, o perigo real veio mais ao norte, uma vez que 

a Suécia chegará a Europa Oriental na década de 1650. A Suécia era um Estado absolutista que teve grande 

impacto sobre a Prússia, fazendo com que o duque Frederico 

Guilherme (nascido em 1620 e falecido em 1688), mais conhecido 

como o Grande Eleitor de Brandemburgo adotasse o Absolutismo 

como forma de enfrentar as invasões suecas. Assim, a casa 

Hohenzollen (uma das mais importantes famílias nobres) teve sua 

ascensão. Diante das invasões suecas, o duque Frederico Guilherme 

viu necessidade de construir um exército para combater os 

inimigos. A inauguração do absolutismo prussiano só foi possível 

também, pela economia do Gutsherrschaft, pois os impostos pagos 

pelos camponeses e pelas cidades em seu domínio eram investidos 

no exército. Com o Grande Eleitor, a Prússia passa a buscar a 

conquista de outros territórios da Europa Oriental. 

Pode-se dizer que a Prússia não possuía uma burguesia 

urbana como a França, mas sim, uma classe de proprietários de 

terra chamados de junkers. Esses por sua vez, foram incorporados 

ao Comissariado da Guerra, pois os junkers detinham o poder para 

fazer que seus servos se alistassem para o exército prussiano. 

Percebe-se que o Estado não interferia diretamente na jurisdição da 

propriedade de terras, mas, em compensação, seus interesses 

estavam de acordo com o Estado, pois o monarca garantia posições privilegiadas. Fazendo um grande salto 

temporal, chegamos ao ano de 1740, no século das Luzes, com rei Frederico II, mais conhecido como 

Legenda: Frederico II, 1748. 

Referência: Antoine Pesne (1683-1757)  

Portrait of Friedrich II of Prussia (1712. 

Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/460563499376816

338/ Acesso: 02 jul. 2018 
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Frederico o “Grande” (nascido em 1712 e falecido em 1786), que trouxe para a Prússia grandes conquistas 

territoriais, através da reorganização do exército e do aparelho burocrático, tornando a Prússia uma grande 

potência europeia. Assim, a Prússia passa a assegurar uma unificação dos territórios alemães. Veja no mapa 

abaixo, as terras conquistadas por Frederico o “Grande” que estão na cor rosa: 

 

Legenda: Prússia. 

Referência: Mapa territorial da Prússia em 1740-1786 durante o reinado de Frederico II.  

Fonte: http://www.zum.de/whkmla/histatlas/germany/prfrederick.gif. Acesso em 02 jul. 2018. 
 

 

Segundo o historiador Perry Anderson, esse é o ápice do Absolutismo prussiano, em que a máquina 

de guerra de Frederico o “Grande” já consumia de 70% a 80% das receitas fiscais do Estado com um 

exército quatro vezes superior ao da França. Em 1745, o monarca conquista a Silésia (uma província da casa 

de Habsburgo), que consequentemente aumentou a população da Prússia, ao mesmo tempo que deslanchou o 

comércio de produtos têxteis com a adoção do mercantilismo. Desse modo, a exportação e as despesas da 

corte foram contidas e voltadas para sustentar o exército. Com Frederico o “Grande”, a Prússia passa a 

incentivar programas econômicos na agricultura e na indústria, através do trabalho de drenagem dos campos, 

e colonização das terras, fundando manufaturas estatais, desenvolvendo a atividade naval (ANDERSON, 

2004, p. 267).  
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Após essa breve apresentação, ficou clara a existência de uma experiência Absolutista diferente em 

outros cantos da Europa, sobretudo no leste europeu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Concerto para flauta com Frederico o Grande em Sanssouci. 

Referência: Pintura de Adolph von Menzel, óleo sobre tela. 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolph_Menzel_- 

Fl%C3%B6tenkonzert_Friedrichs_des_Gro%C3%9Fen_in_Sanssouci_-_Google_Art_Project.jpg. Acesso em 02 jul. 

2018. 
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Até Onde Vai o Poder do Czar? 

Por Gustavo Nogueira Rabelo 

Alguma vez você já se perguntou como a 

Rússia se tornou o maior país do mundo em 

extensão territorial? Ou que o Absolutismo 

foi o responsável por boa parte dessas 

conquistas, surgindo na Rússia por volta do 

século XVII e permanecendo quase intocado 

até o século XX? Este texto tem como 

objetivo responder essas questões e entender 

o funcionamento desse regime, além de falar 

um pouco sobre as conquistas militares desse 

poderoso império, que ainda deixa marcas 

nos dias de hoje. Diferente do que se 

costuma pensar, o Absolutismo foi um 

processo muito amplo e que não envolveu só 

regiões da Europa Ocidental, mas também 

impérios do Leste, como o otomano, 

austríaco e o russo.   

Antes disso, é importante fazer 

uma breve introdução ao contexto 

histórico da época.  Nesse sentido, por 

séculos, o que hoje conhecemos como Rússia foi um território fragmentado, povoado por pequenos reinos 

feudais eslavos de religião cristã ortodoxa, todos dominados desde o século XIII por povos de origem 

mongol. Como em outras partes da Europa, a Rússia também sofreu com epidemias, crises econômicas e 

com a decadência do feudalismo, o que fragilizou a ordem social da região. Com o enfraquecimento desses 

Khanatos (“reinos” mongóis governados por um Khan) no século XV, um dos principais reinos russos da 

época, o Principado de Moscou, aproveita para se libertar e iniciar suas conquistas territoriais. 

De um pequeno reino no século XV, o Principado de Moscou no final do século XVII, já controlava 

boa parte da Rússia Ocidental. Conquistando os principados vizinhos e expulsando os mongóis das terras 

russas, logo Moscou se tornou a principal potência da região. Paralelo a isso, aos poucos, o poder no 

principado centralizou-se nas mãos desses monarcas moscovitas. Em 1453, Constantinopla é conquistada 

Legenda: Catarina II 

Referência: Retrato de Catarina II da Rússia (1729-1796) - Alexander Roslin. 

Óleo sobre tela. Coleção do Hermitage Museum. 
Fonte:  

Https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catherine_II_by_A.Roslin_(1776-

7,_Hermitage).jpg. Acesso em 30 jun. 2018. 
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pelos Otomanos. Ivan III, soberano de Moscou, casado com uma princesa bizantina, se autoproclama Czar 

ou César (antigo título utilizado pelos imperadores romanos e bizantinos) tentando, assim, criar um link 

entre os moscovitas e a herança romana. Assim, por um tempo, Moscou será conhecida como a “Terceira 

Roma”. Ainda durante o governo de Ivan III, a economia russa recuperou e se expandiu, o comércio e o uso 

de moedas tornaram-se cada vez mais comum. 

 Se no Ocidente o Absolutismo tem a sua 

origem no declínio do poder da nobreza feudal e na 

compensação desse grupo em um contexto de 

renascimento comercial nas cidades, na Europa 

Oriental as coisas são diferentes. Lá o Absolutismo 

tem a sua origem como uma ferramenta usada pela 

aristocracia para reprimir a população mais pobre e 

continuar com a servidão (ANDERSON, 2004, p. 

195). Outro ponto importante para o Absolutismo 

russo são os ataques ocidentais na região no século 

XVI e XVII, em especial, os ataques feitos pelos 

suecos. O Absolutismo russo se originou também, em 

parte, como ferramenta de defesa contra esses reinos 

europeus ocidentais já centralizados que tentavam 

avançar pelo território moscovita (ANDERSON, 

2004, p.198-203). 

Em 1648 foi aprovado, no Principado de 

Moscou, a Sobornoe Ulozhenie, um código jurídico 

que não só legitimava e universalizava a servidão, 

como instituiu maior controle do governo nas cidades e nos seus habitantes, além de instaurar a obrigação 

dos nobres na prestação de serviço militar ao governo de Moscou . A aristocracia russa, em troca do uso da 

mão de obra servil em suas terras, apoiou o Absolutismo russo que se formava. Com a Sobornoe Ulozhenie. 

ainda, o czarismo consolidou um corpo jurídico no principado (ANDERSON, 2004 p. 203-204). O Czar 

passou também a ter o poder de destituir nobres, podendo tomar deles terras e servos. Diferente da França e 

Espanha que o processo era velado, na Rússia, o soberano poderia tomar a terra dos nobres quando quisesse. 

Com as diversas derrotas russas em guerras contra poloneses e suecos, o uso da nobreza no exército 

foi substituído por práticas militares, mercenários, armas de fogo e oficiais de origens ocidentais. Assim, 

nasceram os primeiros exércitos profissionais, modernos e permanentes na Rússia. A aristocracia, apesar de 

possuir terras e servos, passou então a se aproximar do Czar, dando início às cortes em Moscou. As revoltas 

 Legenda: Pedro I 

Referência: Retrato de Pedro I de Jean-Marc Nattier. Óleo sobre 

tela. Coleção do Arkhangelskoye Palace. 

Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_de_Grote.jpg. 

Acesso em 30 jun. 2018. 
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servis eram constantes nesse momento, mas todas elas eram violentamente massacradas pelo exército 

czarista.  

É impossível falar de Absolutismo russo no século XVIII sem citar Pedro I, o Grande (1682-1725). 

Para começar, o czar foi responsável pela conquista de boa parte da Sibéria, Ucrânia, Crimeia e o Báltico, 

com os suecos sendo finalmente derrotados. O mesmo soberano também funda o Império Russo usando esse 

nome, daí em diante, como o oficial de seu Estado. Foi durante seu governo, também, que a nobreza foi cada 

vez mais sendo incorporada em cargos militares e administrativos na Rússia. As aristocracias russas foram, 

com o tempo, sendo intimamente ligadas ao estado, todo nobre passou a ser obrigado a servir na burocracia 

ou como oficiais exército russo e o poder independente desses aristocratas aos poucos foram sendo 

suprimidos. Com Pedro I, o sistema administrativo foi reorganizado em governos, províncias e distritos, 

facilitando a cobrança de impostos. O Czar ainda aumentou em quatro vezes os impostos sobre os servos, o 

que fez as receitas imperiais aumentasse (ANDERSON, 2004 p.340-341). Pedro I também submeteu a Igreja 

Ortodoxa Russa, impondo a ela os interesses do Estado. Assim como austríacos e otomanos, os russos vão 

fazer uso da religião como ferramenta de governo e de ampliação e justificação dos poderes do monarca. 

Logo os Czares vão se colocar como defensores do cristianismo ortodoxo, o que justificaria ações deles 

contra povos de outras fés. 

Pedro I ainda fez uma série de viagens à Europa Ocidental com o interesse de modernizar o Estado 

russo e conseguir aliados contra os otomanos. Sem conseguir apoio na sua causa contra os turcos, o Czar, 

por outro lado, trouxe uma série de avanços ocidentais para a Rússia. O mesmo modernizou o exército e a 

marinha russa, além de iniciar um processo de ocidentalização dos costumes no Império. Os trajes de origem 

oriental usados pela sua corte foram substituídos por roupas nobres francesas e da Europa Ocidental foram 

trazidos para a terra do Czar pintores, poetas e arquitetos. Pedro I ainda constrói São Petersburgo (1703), a 

nova capital russa de estilo arquitetônico ocidental.  

Na segunda metade do século XVIII, continuando as vitórias de seus antecessores, Catarina II chega 

ao trono em 1729. A monarca continuou com a expansão do Império. A Polônia foi partilhada entre 

prussianos, austríacos e russos. Catarina II também continua as conquistas no oriente, o Cáucaso e o restante 

da Sibéria são dominados. Nas questões internas, a Czarina foi responsável por promover acordos com 

partes da nobreza descontentes, estabilizando, assim, o regime. Ela ainda fomentou o mercantilismo na 

região, estabilizou a moeda, expandiu a indústria de ferro e o comércio com o exterior. Catarina II, a 

Grande, morre em 1796 deixando a Rússia com um dos governos mais estáveis da Europa e com o seu 

Império próximo a sua extensão máxima (ANDERSON, 2004 p.342-343). 

O Absolutismo na Rússia continua existindo até o início do século XX, com a servidão encontrando 

o seu fim somente no final do século XIX. As raízes Absolutistas lançadas pelos czares moscovitas ainda no 
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século XVI e reforçadas por Pedro I e Catarina II no século XVIII, foram responsáveis por criar um dos 

regimes mais duradouros e estáveis da história, conseguindo resistir até a agressividade de Napoleão 

Bonaparte. Por outro lado, o governo czarista se mostrou um dos mais “atrasados” de seu tempo, com o 

longo regime servil atrapalhando a industrialização e modernização russa, sendo esse um dos motivos para 

as Revoluções de Outubro (1917) e a queda dos czares. Por fim, o absolutismo russo foi parte do sucesso 

militar russo, transformando um pequeno reino eslavo feudal em Moscou, em um dos maiores impérios da 

história. 
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do Ocidente à Terra do Sol 
Nascente: Um estudo sobre o período 

Meiji e suas semelhanças com o 
Absolutismo Europeu 

 
Por Matheus Felipe Francisco 

 

É possível, após compreender os principais pilares do Absolutismo na Europa, observar 

características semelhantes em outros espaços geográficos? Em seu livro Linhagens do Estado Absolutista, 

Perry Anderson (2004) aborda que, ao contrário do que dizem os historiadores japoneses, não existira essa 

possibilidade, se valendo de um referencial marxista. Discutiremos ao longo deste texto se realmente 

Anderson está correto em sua teorização, utilizando o exemplo japonês e de textos que abordam o 

Absolutismo no restante da Europa. Para tanto, é necessário observar o contexto no qual o Japão se 

encontrava e alguns dos processos que se desenrolaram no que veio a ser conhecido como Era Meiji. 

O período feudal japonês se inicia aproximadamente em 

1192 com a instauração do evento conhecido como Kamakura 

Bakufu onde, após longos conflitos, a administração do Estado 

passou da corte (os kuge) para os samurais (conhecidos por bushi 

ou buke). Isso não significa que a Corte Imperial transferiu todo o poder para Yorimoto Minamoto, chefe 

do clã vencedor, mas foi criado um departamento para controlar e fiscalizar os samurais, bem como uma 

corte civil e um departamento responsável pelos assuntos 

administrativos. Estes três departamentos foram utilizados pelos 

Bakufus seguintes. Após utilizar a corte para domínio político e 

militar, criam-se dispositivos para a elaboração de um sistema 

suserano-vassalo onde o shogum se torna o chefe supremo e, em 

última instância, os lavradores são tributados e presos à terra. É 

interessante ressaltar que este processo ocorre devido à grande 

autonomia que a categoria ''militar'' possuía, e as revoltas que 

ocorreram no período Heian só agravaram a situação. Com a 

formação de um código de condutas dos samurais e sua total 

Bakufu é, em uma tradução literal: “governo 

de tenda”. Designa o local do quartel 

general do shogunato. 

Shogum ou xogum é uma forma reduzida 

do termo Sei-i Taishogun (征夷大将軍) 

Comandante chefe da força expedicionária 

contra os bárbaros. Eram denominados 

bárbaros todos os povos que habitavam as 

ilhas nipônicas além do povo de Yamato. 

Era o rank equivalente a General e era 

utilizado quando um líder militar possuía 

sucesso em uma incursão contra os 

Emishi, povo que residia na região 

nordeste do Japão e caiu em desuso após 

os Aino serem subjugados e/ou enviados 

para Hokkaido no fim do período Heian. 
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lealdade ao seu senhor, cada vez mais os bushi tomaram frente em conflitos, processo que os levou à 

hegemonia no cenário político (YAMASHIRO, 1986, p. 87-110). 

Apesar de a corte Imperial possuir seus títulos e da sociedade ser dividida, majoritariamente, entre 

guerreiros, nobres, homens comuns e párias (alguns ofícios ditos como de segunda categoria, bem como 

mendigos e etc) e da hegemonia dos samurais, a consolidação dos territórios dos daimyo não foi fácil. A 

ampliação de seus domínios, em sua maioria, fora em conflitos 

sangrentos entre seus pares. Além disso, seitas religiosas 

também criaram seus agrupamentos armados e os camponeses, 

muitas vezes recebendo tributações abusivas, também geravam 

levantes (YAMASHIRO, 1986, p. 87-110). 

Durante a metade do século XVI iniciou-se a 

unificação do território, primeiramente por Oda Nobunaga 

aniquilando o poderio militar do budismo, acabando com a 

independência de cidades mercantis e conquistando a região 

central do país, sendo completada após sua morte por um de 

seus seguidores: Toyotomi Hideyoshi, utilizando-se das tecnologias vindas do continente europeu. Os 

processos que impactaram o sistema feudal e o Japão Moderno foram resultado de ações tomadas por 

Hideyoshi, como a proibição do porte de armas pelos camponeses e da tributação que acometia esta parcela 

da população, entregando dois quintos de sua produção ao daimio responsável por sua região. Com a sua 

morte, o poder supremo foi conquistado por Tokugawa Ieyasu que desenvolveu o Estado Tokugawa, que 

durou cerca de 250 anos. É importante salientar que durante os domínios de Hideyoshi e Ieyasu, as relações 

entre Japão com o mundo eram mínimas (basicamente portugueses e, posteriormente, holandeses tinham 

permissão para comercializar em regiões específicas do arquipélago) (YAMASHIRO, 1986, p. 132-161). 

Além disso, o domínio do clã Tokugawa é marcado por uma centralização do poder nas mãos do 

xogum, os samurais antes nascidos para a guerra vivem às custas dos lavradores, parcela da sociedade que 

até o fim do xogunato Tokugawa se encontravam em situação de extrema pobreza por sustentarem a 

sociedade feudal e era desprezada por aristocratas, servidores do Estado, mercadores e samurais. É durante 

este período que a riqueza dos mercadores cresce, mas não é possível ainda relacioná-la com a burguesia 

europeia. É com esse panorama, após conflitos internos, que o shogunato Tokugawa perde forças políticas 

para se sustentar e cai, retornando o poder político para o Imperador.  Tratando do contexto que deu forma 

ao período Meiji, agora é possível tratar de suas características para que, feito isso e comparando-as com o 

modelo europeu de Estado Moderno, encontremos semelhanças ou diferenças em suas formas de sociedade 

e governo (YAMASHIRO, 1986, p. 162-206).  

Daimyo ou daimio era o nome dado aos 

lordes feudais japoneses. O nome vem de 

大(Dai) que significa ''grande'' e 名(myo) 

vindo da palavra myoden que significa 

''terra privada''. Eram subordinados apenas 

ao shogun possuíam origens variadas. 

Alguns eram ramos da família Imperial, 

outros eram de famílias aristocratas e 

alguns eram promovidos de samurais. O 

Daimyo contratava samurais para proteger 

suas terras e os pagava com alimento e 

terras, assim possuindo controle de suas 

regiões. 
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Yamashiro (1986, p. 225) cita que, com a Reforma 

Meiji, o tenno se transforma no poder absoluto e, abaixo dele e 

em seu nome, funcionários civis e militares controlam o povo. 

Além disso, as antigas divisões feudais do país se desfazem e se 

transformam em províncias, com suas lideranças nomeadas pelo 

próprio tenno. O controle das massas por meios militares e civis 

também é vista nos países absolutistas europeus, onde, assim como durante o período Meiji, este sistema 

político era legitimado e tratado como o ideal para a população. Esta legitimação era abordada como 

''vontade divina''. Em ambos os casos, europeu ou nipônico, foram regimes implantados entre o feudalismo 

e o capitalismo em suas respectivas regiões. Mas é possível encontrar diferenças, ou seja, a experiência 

japonesa ocorreu em um período diferente, cerca de 200 anos após a experiência do absolutismo ser 

observada na Prússia, por exemplo. A divisão da sociedade também é um aspecto importante a ser 

observado em ambos os exemplos, já que existiam nobreza, classe militar e o povo comum. Contudo, é 

preciso compreender que as especificidades de cada espaço geográfico e social devem ser levadas em 

consideração à medida que a perspectiva história, percebida pelo historiador, não o permite tratar de 

experiências como se uma fosse igual à outra. Além disso, as formas de dominação da população, ao 

exemplo do Absolutismo francês, são semelhantes. O tenno, como descendente da deusa Amaterasu, reside 

no imaginário da população de forma tão densa quanto as inúmeras formas que Luís XIV era visto e ouvido 

no território francês. Sua presença é onipresente, seja em quadros ou rituais xintoístas (BURKE, 2009). 

Assim, é possível, agora que conhecidas, analisar as aproximações e contradições entre as 

experiências japonesas e européias, à medida que em ambos os casos temos um poder legitimado e 

absoluto, uma sociedade estratificada, hierarquizada e desigual (para nossos padrões), além disso, existe 

uma tentativa de centralização desse poder. O desnível entre o poder do tenno e dos monarcas europeus, de 

modo geral, evidencia-se ao analisarmos que enquanto os reis absolutistas estavam diretamente envolvidos 

em todos os assuntos e decisões políticas, militares e diplomáticas, o tenno, como explica José Yamashiro 

não fazia uso ostensivo deste poder, delegando-o à aristocracia, burguesia e chefes militares ( 

YAMASHIRO, 1986, p. 255) 

O recorte histórico também deve ser observado uma vez que o regime, iniciado em 1868, não 

finda com o capitalismo na região, mas após o fim da II Guerra mundial em 1947, sendo uma adaptação da 

ordem social e política vigente durante o período feudal e algumas das necessidades do ''mundo ocidental''. 

É importante destacar que, ao contrário dos Estados Absolutistas, que se utilizaram dos conflitos armados 

para ampliação dos territórios, uma das leis da Restauração Meiji fora a proibição de práticas nocivas, como 

o movimento que pregava a expulsão de estrangeiros do território japonês. 

Tenno (天皇) significa ''soberano dos céus'' 

é o título dado ao Imperador japonês. É 

considerado uma divindade xintoísta, já que 

sua linhagem viria da Deusa Amaterasu-

Omikami, divindade principal do panteão 

shinto. 
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Embora seja possível traçar semelhanças estruturais entre o Periodo Meiji (englobando o Império 

do Japão que virá a se constituir) e o Absolutismo europeu, as características conflitantes tornam impreciso 

o emprego deste conceito para explicar amplamente a experiência nipônica.  Os aspectos que vieram a 

originar a Restauração Meiji diferem dos que trouxeram à tona o Absolutismo europeu, além das 

estratégias usadas para sua implementação. Enquanto a política Absolutista europeia foi uma alternativa 

para combater a crise que assolava as regiões, além do perigo que a União Ibérica representava ao restante 

das monarquias (TREVOR-ROPER, 2007), no Japão, a Restauração Meiji surgiu da insatisfação dos 

daimios e mercadores (somadas às da população comum) com a tributação e política exercida no shogunato 

Tokugawa (YAMASHIRO, 1986). 

Perry Anderson em seu texto se equivoca em alguns pontos, mas, em suma, está correto ao negar a 

existência de um Absolutismo de fato na região nipônica. Respondendo à questão abordada no início do 

texto, é possível com os pontos em comum das experiências políticas e sociais europeias e japonesas 

compreender suas semelhanças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Mitsuhito, imperador Meiji. 

Referência: Coleção Imperial, Quioto. Autor desconhecido 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/35109232@N07/4117111826/in/gallery-uwe_kulick-72157631870269724/. Acesso em 01 

jul. 2018. 
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Depois dos estudos, o que acha de um pouco de entretenimento? 

Preencha a cruzadinha abaixo, depois compare com seus colegas. 

Divirtam-se! 

 
PALAVRAS CRUZADAS 
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1-Suiça; 2-Shinto; 3-Hierarquização; 4-Corso; 4- Czar; 5-Petersburgo; 6-Feudal; 7- Absolutismo; 8-Nobreza; 9-Cercamentos;10-

Corveia; 11-Estratificada; 12-Corte; 13-Religioso; 

 

 
 

Horizontal 

 
2 O tenno é uma divindade em qual religião? 
 
4 Qual é o nome do título do monarca russo? 

 
5 São *, nome da nova capital Imperial fundada por Pedro I? 
 
6 Modo de servidão anterior ao absolutismo, na França? 

 
10 Durante o século XVI, qual foi o sistema de pagamento de tributos 

na Prússia? 
 

11 A sociedade moderna era conhecida por ser * 
 
12 Grupo social originado pela rede de dependências do rei? 

 
13 Poder que dava legitimidade ao governo Absolutista. 

 

 
Vertical 

 
1 Qual foi o principal fator que fez com que a Prússia adotasse o 

modelo absolutista de governo? 
 
3 Divisão da sociedade em patamares, onde existe um grau de 

dominação entre elas. 
 

4 "Pirataria de Estado", utilizado pela Inglaterra para se que esta se 
desenvolvesse com o comércio marítimo. 

 
7 Característica predominante no reinado de Luis XIV? 

 
8 Títulos de * que foram vendidos por Luís XIV como uma estratégia 

econômica na manutenção dos gastos do Estado 
 
9 Que nome deram às terras agrárias desapropriadas pela Coroa para 

favorecer a manufatura inglesa? 
 

 
 


