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ABSOLUTISMO (ANTIGO-REGIME) 
 
Absolutismo: regime político que vigorou em quase toda a Europa (excepto na Inglaterra e na 
Holanda) entre os séculos XVI e XVII (Antigo Regime). O poder régio tem origem divina, o rei centraliza 
em si todos os poderes (legislativo, executivo e judicial) e exerce-os sem limitação ou controlo de 
qualquer órgão ou poder.  
Assim, as principais características do Absolutismo eram: 
> a ideia do direito divino dos reis, isto é, defendia-se que, como o rei recebia o seu poder 
directamente de Deus (por nascer como herdeiro ao trono), todos os seus súbditos lhe deviam respeito 
e total obediência. O rei apenas tinha que prestar contas a Deus, governando em seu nome; 
> o rei concentrava em si todos os poderes e funções do Estado: a política, a justiça, a administração e 
a economia (o mercantilismo, ao permitir o controlo da economia pelo rei, era também uma forma de 
absolutismo); 
> todas ordens sociais estavam subjugadas ao poder do rei. 
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HISTÓRIA 
 

8º ano 
 

Ficha de Apoio nº 14 

Um dos muitos coches que D. João V mandou 
construir, utilizando o Ouro vindo do Brasil, para 
transmitir uma imagem de grandeza e 
magnificência que os reis absolutos pretendiam 
alcançar.  

Por muito mau que possa ser um príncipe, a 
revolta dos seus súbditos é sempre criminosa. 
Deus, que enviou o rei aos homens, quis que 
eles o respeitassem […], apenas a Ele se 
reconhece o poder de julgar os seus actos. 
 

Luís XIV, Mémoires pour l’année 1667  

O deleite dos nossos olhos é a vista do Sol; a 
alegria do povo é a presença do rei […] e atrai 
os afectos do coração dos súbditos. O Sol 
vivifica com seu benévolo aspecto; o rei dá 
vida com seu benigno semblante. É um efeito 
que experimenta qualquer leal vassalo, um 
eficaz motivo para, em seu serviço, levantar os 
ânimos.  
 

S. Pacheco Varela, Número Vocal para Imitação 
do Maior de Todos os Príncipes, o Sereníssimo D. 

João V, 1702 
  

Consulta as rubricas conceitos e personalidades em  

http://profpedroemfronteira.wordpress.com  
 

D. João V dá regularmente audiência pública 
três vezes por semana. A de Sábado é 
destinada à nobreza, que nesse dia tem a 
honra de falar de pé a El-Rei; nos outros dias 
toda a pessoa de qualquer condição é 
admitida à audiência – nobres e vilões, ricos e 
pobres, todos podem falar ao rei. […] Falam de 
joelhos ao rei que está sentado num trono e 
apoiado numa mesa sobre a qual se coloca 
uma cesta cheia de pequenos cartuxos de 
moedas de ouro que sua Majestade distribui 
(de forma caridosa) por aqueles dos seus 
súbditos que se encontrem mais necessitados 
[…]. El-Rei não ignora nada do que se passa, 
porque cada um tem a liberdade de se lhe 
dirigir a informá-lo de tudo o que interessa ao 
bem do Estado ou interesse, particularmente 
………………………….   dos súbditos.  

                              Portugal de D. João V  
visto por três forasteiros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Na Europa do século XVIII o 
exemplo maior do Absolutismo 
Régio encontra-se em França, 
principalmente durante o 
reinado de Luís XIV. 
Em Portugal foram introduzidas 
formas de governo absolutistas 
desde o reinado de D. Pedro II, 
mas foi no reinado de D. João V, 
com as remessas de ouro 
chegadas do Brasil, que se 
afirmou o Absolutismo em 
Portugal. 

Absolutismo Régio 

ABSOLUTISMO RÉGIO (Europa, séculos XVI a XVIII) 

Poder 
Legislativo 

Crescente centralização do poder real, por direito divino 

Poder Judicial 

Poder 
Executivo  

 

“L’Etat c’est moi.” [O Estado sou eu.] 
Luís XIV, o Rei-Sol, rei de França (1651-1715) 
 

O rei concentra na sua pessoa todo o poder do Estado 

Direcção da 
Economia 

Nomeia todos os 
funcionários da 
administração 

Decide sobre a 
Guerra e a Paz 


