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Crise do século XIV XV XVI

Crise demográfica Necessidade de mão de obra

Expansão Marítima

América Colonial 

Crise monetária 
Necessidade de novas fontes de 

ouro e prata

Crise agrária
Necessidade de novas áreas 

produtoras Tráfico negreiro 

Crise comercial
Necessidade de novas rotas 

comerciais 

Crise política
Reorganização do poder político 

monárquico
Estado Absolutista 

Crise cultural 
Emergência de novas visões de 

mundo, novos valores 
Renascimento 

Crise religiosa
Emergência de novas 

espiritualidades
Reforma Protestante



Idade Moderna
É consenso entre os historiadores que o início da modernidade foi identificado a partir 
de um conjunto de transformações conjunturais que atingiram praticamente todos os 
níveis de existência social dos europeus. Tudo se modificou em maior ou menor grau: 

• a dimensão do comércio mundial -> Expansão marítima

• as relações sociais e de trabalho –> avanço do trabalho livre

• a organização política e as ideologias –> Estado absolutista

• as manifestações culturais -> Renascimento

• as manifestações religiosas -> Reforma

Por isso, o conceito de modernidade constituiu uma tentativa de identificar nas 
mudanças que vieram com a crise feudal, um novo momento histórico, que rompeu 

com as estruturas medievais, mas manteve um expressivo grau de continuidade. 

Nesse momento histórico, os elementos que comporiam a ordem liberal, burguesa e 
laica teriam se estruturado.



A revolução geográfica

“... a expansão ibérica foi um misto de cruzada, rapina, pirataria, utopias edênicas e 
exóticas, comércio e expansão da fé e do império”. As grandes navegações e os 
descobrimentos, ocorridos em pleno Renascimento, revolucionaram a existência 
humana e, por isso, elas são também considerados marcos decisivos do início da 
Modernidade. 





Rotas do comércio medieval 

Centralidade econômica: 
Mediterrâneo 

• Cidades-república: 
Gênova e Veneza

• Liga Hanseática
• Liga das 17 cidades 

flamengas
• Mundo árabe-

muçulmano
• Índia 
• China



Centralidade econômica: 
Atlântico 

Predominância das 
monarquias absolutistas:

• Portugal (XV – XVI)

• Espanha 

• França 

• Inglaterra

• Holanda (República 

burguesa calvinista)

Expansão do espaço econômico  



https://de.wikipedia.org/wik
i/Datei:Carreira_da_India_d
e.svg

Os portugueses foram pioneiros na construção de ampla rede de comércio mundial, que 

integrava os continentes europeu, americano, asiático e africano, e, para estabelecer essas

conexões, Portugal implantou feitorias em pontos estratégicos.

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Carreira_da_India_de.svg


Atlântico econômico e a riqueza europeia

Alteração da geografia econômica -> construção do espaço econômico
mundial – mundialização - europeização do mundo ocidental 

Integração econômica via subordinação das áreas coloniais: América, 
África e Ásia à Europa absolutista.

as populações da América e da África foram integrados ao universo 
cultural-religioso europeu num processo de aniquilamento e de 

escravização. 



A crise feudal: 

• Para superar as crises agrárias, era necessária a conquista de novas áreas 
produtoras de alimentos e matérias-primas. Diante da crise demográfica, era 
preciso obter o domínio de populações não europeias. 

• A Europa vivia uma imensa carência de metais, por isso a necessidade de buscar 
novas fontes. A escassez de moedas ocorreu em função do esgotamento das 
minas da Alemanha e da natureza unilateral do comércio com o oriente. O caráter 
cada vez mais monetário da economia e a organização dos estados modernos 
exigiam grande quantidade de metais preciosos para a cunhagem de moedas.

• O controle de mercados de especiarias garantiria a superação da crise econômica 
e representaria uma nova fonte de renda para os monarcas. Esses produtos eram 
encontrados na Índia, China, Ceilão e Molucas. O acesso direto aos produtores 
motivou os portugueses a tentar encontrar uma nova rota pelo Atlântico, livre 
dos italianos e das ameaças turcas.



Interesses envolvidos: a participação dos diversos segmentos sociais na empreitada da 
expansão era justificada por interesses específicos de cada grupo.

• Igreja - pretendia incorporar novas terras, ampliar a cristandade e bloquear a expansão 
islâmica no Norte da África.

• Nobreza - enfraquecida, participou das expedições em busca de pilhagens, cargos de 
comando e títulos, que expressavam honra e poder obtidos nas lutas a serviço do rei. 
Estava presente o espírito cruzadista, na medida em que os ataques se dirigiam contra 
áreas muçulmanas.

• Mercadores - desejavam obter o controle do fornecimento de especiarias e produtos de 
luxo, requisitados por uma Europa que se urbanizava. Mas, para isso, eles precisavam 
romper o monopólio árabe-italiano. 

• Monarcas - interessados em uma nova fonte de riquezas, financiavam e empreendiam a 
expansão. A ampliação do aparato político, burocrático e militar, necessária para o 
fortalecimento do monarca, exigia grandes somas de capital.



A redescoberta de Ptolomeu

Os humanistas, ao resgatar os saberes clássicos,  permitiram que os conhecimentos geográficos 
produzidos chegassem aos navegantes e fossem utilizados como referências para suas viagens.

Claude Ptolomeu (90-168), matemático, astrônomo e geógrafo que viveu em Alexandria, teve suas 
obras  redescobertas pelos humanistas. No século V, por causa das invasões bárbaras, os livros e os 
mapas de Ptolomeu tornaram-se desconhecidos. A partir do século XI, estudiosos árabes 
traduziram as obras gregas e romanas. Em 1300, o monge grego Máximo Planude, com base na 
tradução árabe da obra, desenhou os mapas de Ptolomeu.

Em 1406, o texto árabe é trazido de Constantinopla para Florença e traduzido para o latim. Graças 
aos humanistas, a geografia dos antigos chegou aos navegantes. 

Segundo Jean Delumeau, “o regresso ao passado provocou um enorme salto para adiante.”

• Ele descreveu a concepção geocêntrica que seria contestada mais tarde por Copérnico e Galileu. 

• Ptolomeu estabeleceu uma lista de coordenadas em longitude e latitude para numerosas 
localidades, 

• Afirmou a esfericidade da Terra e apresentou uma medida do perímetro do Equador - o que 
serviu de estímulo a Colombo para tentar chegar à China (Catai) pela rota ocidental.



Os desejos utópicos

As utopias medievais foram uma das grandes motivações da expansão atlântica. Um conjunto 
de mitos e fábulas instigou os navegadores à busca de riquezas e novas terras que 
“minorassem os flagelos da velha cristandade” e permitissem expandir o cristianismo. 

Etimologicamente, utopia significa “não lugar”, ou seja, aquilo que ainda não existe. Por 
constituírem um instrumento de crítica e de rejeição da realidade, com propostas de reforma, 
as utopias assumiam uma dimensão negadora, um caráter político. Elas eram uma forma de 
evasão do cotidiano. 

• As utopias variavam de acordo com as expectativas dos grupos sociais. A terra da Cocanha, 
importante utopia do imaginário popular, era um local paradisíaco onde ninguém precisava 
trabalhar e a fartura de riquezas não tinha limites. 

• Jerusalém, a cidade sagrada, tão cobiçada pelos cruzados, foi colocada no centro do 
planeta. Ela “era o umbigo do mundo”. O mapa-múndi, mesmo depois da descoberta da 
América, ainda sofria a influência da religiosidade. A racionalização das representações 
cartográficas não foi imediata.

• O Jardim do Éden, imaginado e procurado por santos, poetas e mercadores, foi a grande 
utopia dos medievos. A localização do paraíso variou de acordo com a época e com quem o 
materializava. 







A descoberta da América confirmou esse deslocamento. Colombo foi o primeiro a 
enxergar o Novo Mundo como o local do paraíso: “o paraíso terrestre, que só se 
pode alcançar por vontade divina, fica no fim do oriente. É neste lugar que 
estamos”. A partir de então, a América passou a ser a grande fonte dos sonhos e 
fantasias dos europeus, pois ela tornou-se “o lugar privilegiado das mais diversas 
projeções do imaginário feudal, que nela edificou mitos edênicos e mitos 
depreciativos.” 

Thomas Morus idealizou a ilha , em 1516, onde não existiria propriedade privada e 
haveria uma distribuição equânime da riqueza.

O reino de Preste João: foi um dos mitos mais duradouros da época medieval. Foi 
mencionado pela primeira vez, em 1145. Preste João era um rei cristão que 
comandava um vasto império, situado, primeiramente, na Ásia e depois transferido 
para a África, em que se encontravam as amazonas, as relíquias de São Tomé e a 
fonte da juventude. Segundo a lenda, Preste João teria 562 anos de idade, apesar 
de seu aspecto jovem, porque se banhava na própria fonte da juventude. No seu 
reino, não existiam corrupção, guerras ou violência.



Pioneirismo português

• Tradição em navegação: Portugal era um país marítimo. Para os portugueses, o mar sempre representou 
uma importante reserva alimentícia. A tradição pesqueira em navegação de cabotagem deu aos lusitanos 
ampla experiência naval. Lisboa tornou-se importante entreposto comercial marítimo. Os navios 
italianos, em direção ao mar do Norte, atracavam em Lisboa para reparos e comércio, incrementando a 
circulação de informações náuticas.

• Monarquia centralizada: o expansionismo foi um grande negócio empreendido pelo Estado. A precoce 
centralização garantiu que o monarca pudesse canalizar recursos públicos para a expansão oceânica. O 
Estado financiou expedições terrestres, viagens marítimas, construção de navios e de feitorias; 
patrocinou estudos náuticos, astronômicos e cartográficos; organizou exércitos que defendiam os 
interesses do império; negociou com o papa, reis e príncipes tratados para garantir a posse das novas 
terras; criou leis para organizar a conquista e exploração das áreas coloniais. A Revolução de Avis, 
ocorrida entre os anos 1383 e 1385, instalou no poder uma dinastia com estreitos vínculos com os 
mercadores. Com a morte do rei D. Fernando de Borgonha, a Coroa portuguesa ficaria sob domínio de 
Castela, já que a herdeira do trono estava casada com o rei de Castela. Nascia o Estado moderno 
português e, à medida que ele se fortalecia, subordinando nobres e comerciantes, criavam-se as 
condições para as grandes viagens.







•Apoio do capital privado: desde D. Henrique (1394-1460), responsável 
pela expansão dos negócios entre a realeza e a classe burguesa, todos os 
monarcas estiveram associados ao capital privado. O apoio financeiro de 
mercadores lusitanos, de banqueiros flamengos e alemães foi 
fundamental para a realização das viagens. As explorações marítimas 
abriram perspectivas de lucros para os navegadores. 

• Escola de Sagres: o infante Dom Henrique, cognominado “O Navegador”, 
para empreender as navegações, ele começou a atrair cartógrafos, 
financistas, astrônomos e experientes navegantes, especialmente judeus 
que fugiam da Inquisição castelhana. A produção desses especialistas 
originou o mito da existência da escola de Sagres, que, na verdade, nunca 
existiu como uma escola. Ela era o conjunto de ações da Coroa em prol 
do expansionismo. 



Os tratados de partilha do mundo

• Com o retorno de Colombo, os reis católicos recorreram ao Papa Alexandre VI, a quem cabia decidir 
sobre os assuntos de âmbito internacional, para obterem bulas que assegurassem o direito de 
propriedade sobre as terras recém-descobertas.

• Pelo direito canônico medieval, a jurisdição papal estendia-se sobre todo o universo. “Isso conferia ao 
Papa autoridade legítima para atribuir direitos de monopólio sobre mares e terras recém-descobertos a 
governantes que aceitassem evangelizá-las.” Em 1493, foi publicada a Bula  que concedia à Espanha o 
domínio das terras descobertas ou das que seriam atingidas. Observe no mapa a linha divisória 
estabelecida 100 léguas a Oeste da Ilha de Cabo Verde: as terras situadas a Leste pertenceriam a 
Portugal e aquelas que ficavam a Oeste seriam de propriedade da Espanha.

• Com base no Tratado do Alcaçovas, Portugal tinha o domínio da região ao sul da linha estabelecida. A 
Bula Papal anulava esses direitos, por isso Portugal se opôs à decisão e ameaçou entrar em guerra. Para 
evitar o confronto, D. João II e os reis católicos reuniram-se em Tordesilhas, em 1494, e firmaram o 
Tratado de Tordesilhas, oficialmente denominado Capitulação da Partição do Mar-Oceano.

• Foi estabelecida uma divisão a partir de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras situadas a 
Leste pertenceriam a Portugal, e as situadas a Oeste, à Espanha. Concluída a divisão do mundo, o rei da 
França, Luís XII, pronunciou o sarcástico comentário: “Em que artigo de seu testamento Adão repartiu a 
terra entre portugueses e espanhóis?” No entanto, as nascentes monarquias não tinham condições 
políticas de opor-se à partilha.





Repercussões do expansionismo marítimo

• O acesso direto à Índia alterou a geografia comercial. As rotas mercantis foram 
transferidas do Mediterrâneo para o Atlântico e o Índico, o que acarretou a 
quebra do monopólio italiano do comércio de especiarias e o consequente 
declínio das cidades italianas. Portugal e Espanha foram os primeiros a 
assumirem a condição de potência. O comércio passou a ser realizado em escala 
mundial, inaugurando o processo de mundialização econômica. 

• A europeização do mundo: os novos povos foram integrados à civilização 
europeia, num processo de subordinação e aniquilamento da própria cultura.

• Portugal passou a atuar como difusor de mercadorias africanas e asiáticas e 
detentor de conhecimentos náuticos, matemáticos e geográficos.

• Dinamização da economia europeia, superando a crise do século XIV. O grande 
afluxo de metais da América provocou uma alta inflacionária que ficou conhecida 
como Revolução dos Preços.



• Fortalecimento da intervenção do Estado na economia. O mercantilismo se 
consolidou e surgiram novas práticas: a exploração colonial e a formação de 
companhias monopolistas de comércio.

• Construção de uma nova concepção do tempo e do espaço. Racionalização do 
espaço – elaboração de uma nova concepção geográfica, proveniente de uma 
percepção mais real do mundo: mares e oceanos passaram a figurar nos mapas 
com maior precisão.

• Questionamento do princípio da autoridade da Igreja como critério de produção 
do saber. A experiência tornou-se o novo critério de verdade. Duarte Pacheco 
Pereira, navegador português, afirmou que “a experiência é a madre das cousas, 
por ela soubemos radicalmente a verdade.”

• Embora a escravidão já existisse na maioria dos reinos da África, com a chegada 
dos portugueses, iniciou-se o tráfico transatlântico voltado para a exploração 
colonial.


