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Sou de uma família rica, 

Agora responde… 
 
• Qual é a condição social desta 

mulher? Justifica.                 

• Na tua opinião porque é que o 
Rei-Sol não olhava “a despesas 
para fascinar os convidados”? 

• Porque é que na corte em 
Versalhes se desconhecia a 
realidade? 
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INICIA A DESCOBERTA… 



POLÍTICA E SOCIEDADE NO ANTIGO REGIME EUROPEU 

Entre os séculos XVI e XVIII, vigorou na Europa um período designado por Antigo Regime. 
Este regime caracteriza-se por alguns aspetos que são comuns a grande parte dos países 
europeus: 

5/23 

Sociedade 

Economia 

Política Absolutismo 

Sociedade de ordens 

Agricultura pouco produtiva 
Atividade comercial em expansão para as colónias 
Mercantilismo 
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Do ponto de vista político, predominava o absolutismo régio de direito divino, um 
sistema de governo que consistiu no ponto de chegada de um processo de centralização 
do poder do rei iniciado na Idade Média. Quais eram os pressupostos do absolutismo de 
direito divino? 

O trono real não é o trono de um homem, mas o trono 
do próprio Deus. […] O rei vê de mais longe e de mais 
alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve 
obedecer-se-lhe sem murmurar, porque o murmúrio é 
uma predisposição para a revolta. 

 
Jacques Benigne Bossuet, La Politique Tirée de 

L’Écriture Sainte, século XVII 

Absolutismo 

Concentração de todos os 
poderes no rei 

• Legislativo (elaborava as leis) 
• Executivo (administrava o território) 
• Judicial (aplicava a justiça) 

Em resumo… 

O absolutismo régio consiste num sistema de governo que se caracteriza pela 
concentração de todos os poderes nas mãos do rei. Os monarcas consideravam 
que o poder lhes era transmitido por Deus e apenas a Ele deviam prestar contas. 
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O rei francês Luís XIV foi o expoente máximo do poder absoluto. Na verdade, tudo se 
subjugava ao seu domínio pois, nas suas palavras, “o Estado sou eu”. 

Luís XIV, o Rei-Sol  



Corte de Luís XIV 
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Para manter a sua posição e prestígio, o rei alimentou uma postura de grandeza e 
ostentação apoiada em vários símbolos do poder absoluto. Quais eram os instrumentos 
do poder absoluto? 

Palácio de Versalhes 

Em resumo… 

Comparado ao Sol, também o rei deve iluminar  os seus súbditos. Assim, apoia-se 
em instrumentos que lhe permitem sustentar uma posição incontestável: os 
grandiosos palácios, uma corte subjugada à generosidade dos favores que o rei lhe 
concede, a realização de cerimoniais e banquetes luxuosos, o cumprimento 
cuidadoso das regras de etiqueta e a ostentação da riqueza visível no seu 
magnífico traje. 



No Antigo Regime, a sociedade encontrava-se organizada em ordens ou estados sociais, 
na qual cada um ocupava um lugar preciso, em virtude do nascimento e das funções 
desempenhadas. 

Esta rigorosa hierarquia acentuava-se nas evidentes diferenças existentes entre o clero, a 
nobreza e o povo ou Terceiro Estado. Que grupos sociais estão representados nas 
imagens? E que aspetos os distinguem? 
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Em resumo… 

Privilegiados: clero e nobreza 
Não privilegiados: povo 

(comerciantes, artesãos, camponeses) 

• Estratificação social 
• Hierarquização 
• Mobilidade reduzida 

Sociedade de ordens 

Burguesia mercantil e financeira: ascensão social através do dinheiro, dos 
estudos e do desempenho de cargos políticos. 
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Durante o Antigo Regime, a agricultura era a base da economia europeia e revelava-se 
ainda pouco produtiva e incapaz de responder às necessidades das populações. Quais 
eram as razões da baixa produtividade presentes nas fontes? 

Quanto maiores são as herdades, tanto menos 
se cultivam, não só porque não há lavradores 
que tenham cabedal para tão grandes 
lavouras, mas porque quanto maior é a 
herdade, em mais folhas se reparte; e tendo 
muitas folhas, não se semeia mais do que uma 
e as outras ficam sem dar fruto e são causa de 
faltar o trigo no reino. 

 
Severim de Faria, Dos remédios para a falta de 

gente, (1655) 

Terra abandonada 

A ECONOMIA DO ANTIGO REGIME 

Em resumo… 

O atraso agrícola explica-se pela permanência do regime de propriedade 
senhorial – a maioria das terras pertencia ao clero e à nobreza que não investiam 
na agricultura e os rendeiros tinham de pagar rendas muito elevadas –, havia 
falta de mão de obra nos campos e as técnicas e os instrumento utilizados eram 
pouco desenvolvidos. 
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O comércio intercontinental ganhava cada vez mais importância. Como se desenvolveu o 
comércio intercontinental nos séculos XVII e XVIII? 

A ECONOMIA DO ANTIGO REGIME 

As grandes rotas do comércio mundial nos séculos XVII e XVIII 
(clicar na lupa para ampliar) 
 

Em resumo… 

Com a abertura das grandes rotas intercontinentais, os homens de negócio 
investiram fortemente do comércio colonial, dinamizando o tráfico dos produtos 
coloniais e elevando-o a setor económico mais rentável. 
A partir de 1650, instalou-se uma grave crise comercial em vários países 
europeus, em virtude da abundância de produtos. Como a oferta era maior do 
que a procura, os preços baixaram. 
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Para fazer frente à crise comercial que se abateu sobre vários países da Europa, 
desenvolveu-se uma nova doutrina económica: o mercantilismo. 

A ECONOMIA DO ANTIGO REGIME 

Jean-Baptiste Colbert 

Jean-Baptiste Colbert, ministro do rei francês Luís XIV, foi um dos principais teóricos 
desta doutrina. Com base nas fontes, explica como se caracteriza o mercantilismo. 

O seu objetivo [de Colbert] é tornar o país mais 
opulento do que todos os outros, abundante em 
mercadorias e rico nas artes, sem ter necessidade 
de coisa alguma e com capacidade para fornecer 
toda a espécie de coisas aos outros Estados. Por 
consequência tudo faz para instalar em França as 
melhores indústrias e impediu os outros Estados de 
introduzirem os seus produtos no reino de França. 

 
Relatório do embaixador de Veneza em visita 

à corte de Luís XIV 

Visita de Luís XIV à oficina dos Gobelins 
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A riqueza de um Estado 
depende da quantidade 
de metais precioso que 
guarda nos seus cofres 

Mercantilismo 

Balança comercial 
favorável Volume das exportações 

deve ser superior ao das 
importações 

• o apoio às manufaturas; 
• o fomento da atividade comercial; 
• a aplicação de taxas alfandegárias 

sobre as importações; 
• a proibição da importação de 

produtos de luxo (Pragmáticas); 

Protecionismo do 
Estado 

Atenta no 
esquema. De 
seguida, explica 
por palavras tuas a 
informação 
apresentada. 

Em resumo… 

A Holanda não adotou medidas económicas protecionistas, uma vez que 
dispunha de uma poderosa frota mercante que assegurava o domínio dos mares 
e a exploração das grandes rotas oceânicas, fazendo uma forte concorrência aos 
Impérios peninsulares. 
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Na primeira metade do século XVII, nasceu em Itália um novo movimento artístico – o 
Barroco, que se difundiu, principalmente, pelos países do centro e do sul da Europa. 
Observa a imagem. 

Igreja de S. Carlo, em Roma 

ARTE E CULTURA NO ANTIGO REGIME 

ONDULAÇÃO DAS FACHADAS DOS 
EDIFÍCIOS 

UTILIZAÇÃO DE ESCULTURAS PARA 
PREENCHER OS EDIFÍCIOS 

MOVIMENTO CURVILÍNEO 

Em resumo… 

O Barroco representava o gosto pelo exagero e pela ostentação. Desenvolvendo a 
partir da estrutura das obras renascentistas, a arquitetura barroca distinguiu-se 
por:   
• utilização de linhas curvas e contracurvas, dando a impressão de movimento e 

ondulação das formas; 
• riqueza da decoração; 
• jogos de cor, de luz e de sombra; 
• opulência dos materiais utilizados; 
• grande dramatismo e deslumbramento. 
 

Pode-se dizer que o Barroco tem “horror ao vazio”. 
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A pintura e a escultura barrocas refletem o dramatismo e a exuberância característicos 
deste estilo artístico. Na pintura, a aplicação da perspetiva, os contrastes das cores e os 
jogos de luzes e sombras imprimem expressividade e sensualidade às imagens. 

ARTE E CULTURA NO ANTIGO REGIME 

“As Meninas”, do pintor espanhol Velázquez 

ILUSÃO DE ESPAÇO 

AS LINHAS RETAS AJUDAM 
NA UTILIZAÇÃO DA 
PERSPETIVA 

FONTE DE LUZ 

CONTRASTE DE 
CORES 
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As figuras representadas na escultura surgem representadas em gestos teatrais, com as 
vestes onduladas e expressões intensas. 

Que características do Barroco destacas 
nesta obra? 

ARTE E CULTURA NO ANTIGO REGIME 

Beata Ludovica Albertoni, do escultor Bernini 
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Desde o Renascimento que os intelectuais defendiam a ideia de que o conhecimento só 
era possível através da experiência, esclarecida pela Razão. 

ARTE E CULTURA NO ANTIGO REGIME 

Duarte Pacheco Pereira (1460-1533) 
afirmava que “a experiência é a mãe de 
todas as coisas, por ela soubemos 
radicalmente a verdade”. 

Nos séculos XVII e XVIII, o desenvolvimento de diversas ciências alcançou um nível muito 
elevado, podendo mesmo dizer-se que ocorreu uma revolução científica. 



O aperfeiçoamento do método experimental ou científico, desenvolvido por Francis 
Bacon, constituiu um importante contributo para o progresso das ciências. Este método 
cumpre uma série de etapas: 
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• Observação dos factos 

• Identificação de um problema 

• Formulação de uma hipótese 

• Realização de uma experiência para verificar 

a validade da hipótese adiantada 

• Formulação de uma lei explicativa das 

relações estabelecidas entre os factos 

observados 

Francis Bacon (1561-1626) 

Assim, porque os nossos sentidos às 
vezes nos enganam, quis eu supor que 
não existe nenhuma coisa tal como eles 
no-la fazem imaginar. […] julgando eu 
que, me encontrava sujeito a falhar 
como qualquer outro, recusei como 
falsas todas as razões que antes tinha 
tomado por demonstrações. 

 
René Descartes, Discurso do Método, 1637 

As experiências e as observações 
até aqui reunidas não 
correspondem, nem pelo 
número, nem pela escolha, nem 
pela certeza, a um propósito tal 
como o de fornecer ao 
entendimento amplas e seguras 
informações... 

 
Francis Bacon, Novum Organum, 

1620 

1. Segundo Francis Bacon, qual é o fundamento do 
verdadeiro conhecimento? 
2. O que nos diz Descartes? 



14/23 ARTE E CULTURA NO ANTIGO REGIME 

Os séculos XVII e XVIII conheceram grandes descobertas científicas. Queres conhecer 
algumas invenções técnicas verificadas nesta época? Então, observa: 

Barómetro de Evangelista Torricelli, 
1644  

Aeróstato de Bartolomeu de Gusmão, 1709 

Bomba pneumática de Robert Boyle, 1662 
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Agora, lê os textos para conheceres os avanços verificados na ciência. 

[…] explicando o sistema do universo: 
pois aí se determinam, pelas proposições 
matemáticas demonstradas […] as forças 
com as quais os corpos tendem para o 
sol e os planetas; […] com a ajuda das 
mesmas proposições matemáticas, se 
deduzem dessas forças os movimentos 
dos planetas, dos cometas, da Lua e do 
mar. 

 
Isaac Newton, Philosophise Naturalis 

Principia Mathematica, 1687 

[…]  descobri que o sangue empurrado pela ação 
do ventrículo esquerdo era distribuído pelo 
corpo, nas suas menores partes, da mesma 
maneira que é enviado aos pulmões, para em 
seguida passar às veias e voltar pela veia-cava 
ao ventrículo direito […]  Consequentemente, o 
coração é o começo da vida […]. 

 
William Harvey, A circulação do sangue, 1628 

Em resumo… 

Nos séculos XVII e XVIII ocorreram grandes transformações na ciência, a ponto 
de se considerar que aconteceu uma revolução científica. O desenvolvimento do 
método experimental e a ocorrência de avanços técnicos e científicos em 
diversas áreas do conhecimento constituíram os fundamentos da ciência 
moderna. 
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Sob os princípios da tolerância religiosa, da liberdade de pensamento e da valorização da 
iniciativa individual, a República das Províncias Unidas conheceu um forte dinamismo 
económico. 

No século XVII, a Confederação das Província 
Unidas era constituída pela sete províncias dos 
Países Baixos do Norte – Holanda, Zelândia, 
Utreque, Gueldre, Overijssel, Frísia e Groningen. 

A AFIRMAÇÃO DA HOLANDA E DA INGLATERRA 
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A sua organização política descentralizada foi determinante para o desenvolvimento 
económico verificado. 

Conselho das cidades 

• Administração local 
• Aplicação da justiça 
• Controlo da atividade 

económica 

Confederação das Província Unidas 

Estado da Província Estados Gerais de Haia 

• Administração fiscal 
• Designação do Grande 

Pensionário e do 
Stathouder 

• Discussão de aspetos 
comuns das 
províncias 

• Diplomacia e relações 
externas 

• Decisões sobre a 
guerra e a paz 

Como se caracterizava a organização política das 
Províncias Unidas? 
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Durante o século XVII, vários monarcas ingleses procuraram instaurar o absolutismo em 
Inglaterra. Contudo, a forte oposição do Parlamento acabou por ter um papel decisivo. 
Para saberes um pouco mais sobre a recusa do Absolutismo em Inglaterra, presta 
atenção ao esquema. 

A AFIRMAÇÃO DA HOLANDA E DA INGLATERRA 

Monarcas absolutistas Carlos I (1625-1649) 

A RECUSA DO ABSOLUTISMO EM INGLATERRA 

Oliver Cromwell (1653-1658) 

Jaime II (1685-1688) 

Obrigado a aceitar a Petição 
dos Direitos, em 1628 

Carlos II (1660-1685) Aprova o Habeas Corpus, em 1679 

Os Lords, espirituais e temporais e os membros da Câmara 
dos Comuns declaram, desde logo, o seguinte: 
 
1. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real 
para suspender as leis ou seu cumprimento. 
4. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa 
sem o concurso do Parlamento (…). 

6. Que o ato de levantar e manter dentro do país um exército em tempo de 
paz é contrário a lei, se não proceder autorização do Parlamento. 
9. Que os discursos pronunciados nos debates do Parlamento não devem 
ser examinados senão por ele mesmo, e não em outro Tribunal ou sítio 
algum. 
13. Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para 
satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. 

 
Declaração dos Direitos de 1689 

Guilherme III (1689-1702) 

Em resumo… 

Durante o século XVII, a Inglaterra viveu um período político bastante 
conturbado, com diversos monarcas a tentarem governar com poder absoluto. 
Aliás, houve mesmo um curto período em que vigorou a República, com Oliver 
Cromwell. Após a Revolução Gloriosa, em 1689, Guilherme e Maria de Orange 
tornaram-se reis de Inglaterra, jurando respeitar a Declaração dos Direitos, 
documento que consagra os direitos dos súbditos ingleses e que ainda hoje 
constitui o texto fundamental da monarquia inglesa. 



17/23 

No século XVII, apesar de vários países europeus se encontrarem em grandes 
dificuldades económicas, as Províncias Unidas e a Inglaterra assinalavam um período de 
intensa prosperidade. A que é que se devia esse dinamismo? 

A AFIRMAÇÃO DA HOLANDA E DA INGLATERRA 

A empreendedora burguesia holandesa. Ferdinand Bol, 1663 

Todos os holandeses, 
seja qual for a sua 
condição, amam a 
liberdade (…). 

 
Jean-Nicolas Parival, 
Delícias da Holanda, 

1674 

Se o irmão de um lord é mercador, os filhos desse mercador 
seguirão a profissão do pai. […] o grande senhor não tem, como em 
França, a idiota presunção de que ele e os negociantes não são 
feitos da mesma massa, e não mostra desprezo pela profissão que 
os seus tios, os seus irmãos e talvez ele próprio exercem. 

 
Testemunho de um viajante francês em Inglaterra, século XVII 

Nobre inglês a tratar de negócios 
(William Hogarth, século XVII) 

Em resumo… 

No século XVII, nas Províncias Unidas e na Inglaterra existia uma burguesia rica e 
empreendedora, de religião protestante, de elevada instrução e com espírito de 
iniciativa, que não tinha medo de se aventurar em negócios arriscados, e que 
desempenhava importantes cargo na governação. 

Em resumo… 

No século XVII, nas Províncias Unidas e na Inglaterra existia uma burguesia rica e 
empreendedora, de religião protestante, de elevada instrução e com espírito de 
iniciativa, que não tinha medo de se aventurar em negócios arriscados, e que 
desempenhava importantes cargo na governação. 
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Para apoiar o desenvolvimento económico proporcionado pelas elites burguesas das 
Províncias Unidas e da Inglaterra, criaram-se instrumentos comerciais, financeiros e 
políticos. Que instrumentos eram esses? 

A AFIRMAÇÃO DA HOLANDA E DA INGLATERRA 

Navios das Companhias das Índias Holandesas 
Banco de Inglaterra (1694) 

Não há nenhum local da cidade que eu 
frequente com mais prazer do que a 
Bolsa Real. Na minha qualidade de 
inglês sinto-me intimamente feliz […]  
Confesso que a Bolsa me parece um 
grande conselho, onde todas as nações 
relativamente importantes têm os seus 
representantes. 

 
The Spectator, in Les Mémoires de 

l’Europe, Vol. III 

Em resumo… 

Os lucros avultados que resultavam da atividade comercial conduziram à 
acumulação de capitais e à necessidade de novo investimento e lucro. Seguindo 
a lógica de que “dinheiro gera dinheiro”, Ingleses e Holandeses demonstraram 
sempre uma mentalidade capitalista, fomentando o crescimento do capitalismo 
comercial. 
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O reinado de D. João V coincidiu com um período de grande abundância impulsionada 
pela descoberta de ouro e diamantes no Brasil. Graças a este achado, D. João procurou 
construir um reinado à imagem de Luís XIV de França. 

POLÍTICA, ECONOMIA E SOCIEDADE EM PORTUGAL – 1600/1750 

D. João V (1689-1750) 

O Sol vivifica com o seu benévolo aspeto: 
o Rei dá vida com o seu benigno 
semblante. É um efeito que experimenta 
qualquer leal vassalo ser a vista do Rei 
um eficaz motivo para em seu serviço 
levantar os ânimos. 

 
Pacheco Varela, Número vocal… para 

imitação do maior entre os príncipes, o 
sereníssimo D. João V, 1702 

Uma nobreza subordinada ao rei 
O duque de Lafões serve uma chávena 
de cacau a D. João V Palácio-Convento de Mafra 

Pormenor de coche de D. João V 

De que forma foi 
exercido o poder 
por D. João V? 



Não menos sentem as gentes a falta de pão, que já se vende a dez tostões, preço de que, em Lisboa, não há 
ninguém que se lembre. O que não se esquece, porém, são os banquetes nos palácios, com gasto por dia de mil 
cruzados na mesa do Estado e com outro tanto nas dos particulares. 

 
José Soares da Silva, Gazeta em forma de carta, 1701-1706 
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A sociedade portuguesa de Antigo Regime era constituída por três grupos sociais: clero, 
nobreza e povo. Era fortemente estratificada e hierarquizada, e a ascensão social era 
muito reduzida e demorada. 

POLÍTICA, ECONOMIA E SOCIEDADE EM PORTUGAL – 1600/1750 

O que nos revelam 
as fontes acerca 
das características 
da sociedade 
portuguesa de 
Antigo Regime? 
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No século XVII, a economia portuguesa 
assentava, principalmente, no tráfico dos 
produtos oriundos das colónias. Este 
comércio permitia compensar o volume 
das importações provenientes de outros 
países europeus. Contudo, em meados 
do século XVII, a situação alterou-se. 

POLÍTICA, ECONOMIA E SOCIEDADE EM PORTUGAL – 1600/1750 

Os holandeses tomam Cochim, em 1663 

Engenho típico do Nordeste do Brasil holandês 
Que fatores conduziram Portugal a 
uma crise comercial? 
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Perante as dificuldades vividas, o conde de Ericeira, vedor da Fazenda, tomou uma série 
de medidas mercantilistas que procuravam o equilíbrio das contas do Reino. Que 
medidas foram tomadas? 

POLÍTICA, ECONOMIA E SOCIEDADE EM PORTUGAL – 1600/1750 

São os seguintes: 

1.º Que a introdução das artes evitará em comum o dano 
que fazem ao Reino o luxo e as modas; 

2.º Que tirará a ociosidade do Reino; 

3.º Que o fará mais povoado e abundante de gentes e 
frutos e poderá, sem que lhe faça falta, ter gente para as 
colónias e para a guerra; 

4.º Que a Portugal, mais que a qualquer outra nação da 
Europa, é útil e necessária a introdução das artes; 

5.º Que as rendas reais aumentarão. 

 

Duarte Ribeiro de Macedo, Discurso sobre a Introdução das 
Artes no Reino, 1675 

Querem conduzir a esta Corte, das partes de 
Norte, mestres venezianos para que nela 
fabriquem um forno onde se obre vidro 
cristalino tão fino como de Veneza, com 
todas as galanterias e perfeições […]. 

Lisboa, 30 de outubro de 1670 

 

In Jorge Borges de Macedo, Problemas da 
História da Indústria Portuguesa…, 1963 

Em resumo… 

Apesar de se ter verificado algum desenvolvimento nas manufaturas, os 
resultados ficaram aquém do esperado: a Inglaterra reduziu o volume das 
importações de vinho do Porto, os pequenos proprietários de manufaturas 
manifestavam-se contra os privilégios usufruídos pelas grandes unidades 
manufatureiras e as leis Pragmáticas eram desrespeitadas, continuando-se a 
importar produtos de luxo. 
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Houve dois acontecimentos que acabaram por ditar a falência do mercantilismo em 
Portugal. Identifica-os nas fontes apresentadas. 

POLÍTICA, ECONOMIA E SOCIEDADE EM PORTUGAL – 1600/1750 

Chegada de ouro brasileiro a Portugal 
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Art. 1.º - Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal 
promete […]  admitir os panos de lã e mais fábricas 
de lanifícios de Inglaterra, como era costume até ao 
tempo em que foram proibidos pelas leis […]. 

Art. 2.º - Sua Sagrada e Real Majestade britânica […]  
será obrigada a admitir na Grã-Bretanha os vinhos 
de Portugal […]. 

 

Tratado de Methuen, 1703 

Em resumo… 

A celebração do Tratado de Methuen, em 1703, entre Portugal e a Inglaterra pode 
ter promovido o atraso das manufaturas portuguesas e a descoberta de jazidas de 
ouro no Brasil permitiu a chegada de importantes quantidades de ouro a Lisboa e 
o fim da aplicação das medidas mercantilistas. 
Aliás, o afluxo de ouro brasileiro promoveu um tal desafogo financeiro que 
possibilitou o aumento das importações, principalmente de produtos ingleses, 
prejudicando o desenvolvimento económico de Portugal. 


