
                                                                                                                                
 

 

Trilha de Aprendizagem 

 

AULA : 04 Formação do Estado Moderno 

 

  

SOCIOLOGIA 

Semana 04 
3ª 

série 

Prezados Estudantes Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná. Para ajudá-los em seus estudos, 

você está recebendo o resumo, dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 1 aula e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana 

Aula 04 
 Olá, estudante! 
 
 Nesta aula, estudaremos a formação do Estado Moderno. Esse conteúdo é pré-requisito para o 

entendimento da política na Sociologia no Ensino Médio. Vocês gostam de estudar política? O diálogo com as 

disciplinas de História e Filosofia é fundamental neste conteúdo. Você perceberá que a interdisciplinaridade te 

ajudará a entender os fenômenos do poder e da política de uma maneira contextualizada. 

 O Estado Moderno surgiu após a desintegração do feudalismo. Lembram do feudalismo das aulas de 

história? No período medieval, o poder político era exercido pelos senhores feudais, que acumulavam poder 

econômico (através da propriedade de terras), jurídico, militar, social e cultural (aliados à Igreja Católica). 

 As mudanças no mundo feudal como a fome, as guerras, o desenvolvimento da produção agrícola, 

possibilitaram o surgimento das cidades (burgos) e do comércio, devido à produção do excedente. 

Observação: Esta contextualização refere-se ao poder no Ocidente 

 Na Idade Média Ocidental, todos os poderes eram descentralizados em feudos, inexistindo um único 

Estado; 

 Os feudos concentravam em si mesmos o Poder Econômico, o Poder Político, as Forças Armadas, a 

cobrança de impostos e a burocracia.  

 O primórdio do capitalismo incrementou a centralização dos poderes (econômico, político, administrativo, 

Forças Armadas, cobrança de impostos e burocracia);  

 As origens do modo de produção capitalista são associadas ao mercantilismo, à acumulação de riquezas e a 

exploração de novos territórios, processo intensificado por potências como Portugal, no século XIV; 

Concentração de Poder na figura de um rei- monarquia; 

 Centralização de Poder: controle das atividades econômicas, jurídicas e militares. 

 Criação de impostos para garantir tais atividades. 

 Para Hobbes, todos os humanos possuem um “direito natural” que pode levar à destruição da espécie. 

Quando esta foi ameaçada, o “contrato social” se estabeleceu e cada homem renunciou ao seu “direito natural” 

em favor do Estado, que passou a organizar as regras de convívio e organização política. Vocês se recordam da 

frase conhecida do Hobbes: “o homem é o lobo do homem”.  

 

 Muito legal estudar sobre a Formação do Estado Moderno. Agora você deve indicar as principais 

características do Absolutismo. 

 

 Bons Estudos!!! 


