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MONARQUIA FRANCESA: PARTE 2 – AULA 18 – RESUMO 
 

                                             Rodolfo Neves 

 

 
 
 
Principais características: guerras de religião. 
 

Católicos (nobreza/Guise) 
X 

Protestantes (burgueses/Bourbon) 
Consequência das Reformas Religiosas. 
 
Rei Carlos IX: reinou de 1560 a 1574 
Relações com a burguesia (Bourbons = $$$ = exércitos). 
Catarina de Médici (mãe do rei):  
- Apoiava os católicos (família Guise). 

Noite de São Bartolomeu: católicos x protestantes (24/08/1572). 
- Estopim para as Guerras de Religião. 
 

Rei Henrique III: reinou de 1574 a 1589 
• Aliado de Henrique Navarra Bourbon (protestante). 
• Catarina de Médici:  
- Aliada de Henrique Guise (católico). 

• Consequência: Guerra dos Três Henriques (1587-1589). 
 
Guerra dos Três Henriques 1587-1589 
- Morte de Henrique guise e de Henrique III. 
- Henrique Navarra Bourbon: novo rei (Henrique IV). 
- Problema: Espanha = contrária a um rei protestante. 
- Solução: Henrique IV se converte ao catolicismo. 

“Paris bem vale uma missa”. 
- Início da dinastia Bourbon. 

 
 
 
 

Rei Henrique IV: reinou de 1589 a 1610 
- Édito de Nantes: liberdade de culto aos protestantes. 
- Consequência: pacificação da França. 
 
Rei Luís XIII: reinou de 1610 a 1643 
• Cardeal Richelieu: Ministro do rei = governante efetivo. 
• Características do governo de Luís XIII:  
- Fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. 
- Censura e perseguição aos seus opositores políticos. 

 
Guerra dos 30 anos: 1618-1648 
- Bourbons X Habsburgos. 
- Causas: Religiosas / territoriais / hegemonia sobre a Europa. 
- Vitória francesa: imposição da Paz de Vestefália. 
- Consolidação do poder continental da França. 
 
Rei Luís XIV: reinou de 1643-1715  

O estado sou eu / Rei Sol 
Guerra das Frondas (1648-53):  
- Consolidação interna do absolutismo. 
- Vitória sobre a pequena nobreza e demais poderes locais. 
Personificação do poder: 
- Construção da imagem do Rei Sol. 
Versalhes: símbolo do poder real / opulência. 
O exército e as guerras de Luís XIV 
• Exército permanente: 500.000 soldados. 
• Política externa:  
- Guerras de caráter feudal. 
- Derrota naval para a Inglaterra. 
- Altos custos das guerras = aumento de impostos. 
- Consequência: cobranças sobre a nobreza. 
 

Luís XIV e a crise interna 
Fim da isenção fiscal total para a nobreza:  
- Oposição da nobreza ao rei = reação feudal. 

1685: revogação do Édito de Nantes. 
- “Um rei, uma lei, uma fé” = emigração de burgueses. 

Paulette = venda de títulos = cooptação da burguesia. 
- Enobrecimento de parte da burguesia  

 
Rei Luís XV: reinou de 1715 a 1774 
Regência da nobreza = coroado com 5 anos. 
Consequência: reação feudal (volta dos privilégios feudais). 
- Aumento de impostos sobre a burguesia. 

Falência da França: atraso na industrialização  
Início da hegemonia inglesa:  
- Derrota francesa na guerra dos sete anos. 

Início da crise que desencadearia a Revolução Francesa. 
 
 

 

A DINASTIA VALOIS (1328-1589) 

 

A DINASTIA BOURBON (1589-1792) 

 


