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DATA: 19 DE JUNHO.
CONTEÚDO: 
ANTIGO REGIME / ILUMINISMO 

OBJETIVOS: 
Identificar os motivos que levaram a formação dos 
Estados modernos;
Analisar a estrutura social do Antigo Regime;
Compreender as características do Absolutismo em 
diversos Estados europeus, como Espanha, Portugal, 
Inglaterra e França.

Recursos extras : Imagens e Vídeos.   



Antigo Regime / Os três estados
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Os primeiros Regimentos de Cavalaria 
foram criados em 1707, em Portugal. 
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– os reis com o apoio da burguesia
mercantil assumem o controle da economia nacional, visando fortalecer
ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o
comércio.

– a riqueza de uma nação estava associada a
sua capacidade de exportar mais do que importar.

– controladores da economia, estabeleceram monopólio sobre
as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas
colônias.
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– era realizado através de barreiras alfandegárias e também
através da proibição de se exportar matérias-primas (colônias) que
favorecessem o crescimento industrial do país concorrente;

– ideia de que a riqueza de um país era medida pela
quantidade de ouro e prata que possuíssem.
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Em Congonhas, a 60 km de Ouro Preto, fica a obra-prima de Aleijadinho: a
Igreja Bom Jesus de Matosinhos, com as esculturas dos 12 apóstolos em seu
exterior. No entorno da igreja, ficam as capelas com passagens da Via Sacra.
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MARIANA - As Igrejas quase 
"gêmeas" na Praça Minas Gerais
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O despotismo esclarecido foi 
uma forma de governo inspirada 

em alguns princípios do 
Iluminismo europeu. Promove o 
“bem – estar” sem abandonar os 

ideais absolutistas. 
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1.Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo
conhecido como o “Século das Luzes” ?

2.Como os pensadores iluministas pensavam a relação existente
entre o Estado e a Igreja?

3.Do ponto de vista científico, como os iluministas acreditavam ser
possível compreender algum objeto de estudo?

BEIJOS E ATE A PRÓXIMA AULA  =) 


