
EXPANSÃO MARÍTIMA E 
COMERCIAL EUROPEIA

PROFESSOR HENRIQUE



PANORAMA EUROPEU

• Efetivação dos Estados Nacionais 
Europeus: aliança entre o Rei e a burguesia 
em oposição ao particularismo feudal

• Renascimento Cultural: Crítica as valores 
medievais – valorização do 
Antropocentrismo + Racionalismo + 
Empirismo

• Reformas Religiosas: Cisão dentro da Igreja 
Católica – críticas aos princípios e 
comportamentos do clero



FATORES DAS NAVEGAÇÕES • ECONÔMICO: Encontrar uma nova 
rota para se chegar às Índias para se 
atingir o comércio de especiarias e 
artigos de luxo (Necessidade de 
quebra do monopólio árabe-italiano 
sobre o mar Mediterrâneo).

• SOCIAL: Permitir a ascensão da 
Burguesia ao primeiro plano social e 
garantir o processo de crescimento 
urbano.

• POLÍTICO: Garantir a consolidação 
do poder político pelos monarcas

• TÉCNICO: Progresso técnico e 
científico, através da pesquisa e da 
criatividade.

• CULTURAL: Pretensão de expansão 
do cristianismo (catolicismo).



OBSTÁCULOS
• Mitos e Superstições 

medievais: terra plana, 
monstros nos mares, etc.

• Inexperiência e inexatidão 
do conhecimento dos 
navegadores.

• Limitação de investimentos 
em empreendimentos tão 
inseguros e com resultados 
tão questionados.



PIONEIRISMO PORTUGUES

• Processo de centralização política e a 
formação de uma Monarquia Nacional precoce 
(Revolução de Avis) – Estado Nacional 
associado aos interesses mercantis buscavam 
o empreendimento navegador.

• Posição geográfica privilegiada (ponto de 
escala comercial para os navios que vinham 
das cidades italianas, tinha também fácil 
acesso à África através do Atlântico

• Ausência de guerras (paz interna)

• Desenvolvimento náutico (Escola de Sagres) –
navegar é preciso, viver não é preciso.



ATRASO ESPANHOL • Ausência de um Estado 
Nacional Centralizado 
(reinos de Leão, Castela, 
Navarra e Aragão).

• Demora na Reunificação dos 
reinos Hispânicos (processo 
só concretizado com o 
casamento dos reis católicos 
em 1469). 

• Longevidade da Guerra de 
Reconquista (conflito entre 
mouros e cristãos pela 
disputa da região de 
Granada).



TRATADOS DE LIMITES

• 1493 – BULA INTERCOETERA: 
Linha divisória imaginária 
traçada a 100 léguas à oeste de 
Cabo Verde

• 1494 – TRATADO DE 
TORDESILHAS: Linha divisória 
imaginária traçada a 370 léguas 
à oeste de Cabo Verde 



CONSEQUÊNCIAS DA EXPANSÃO

• Deslocamento do eixo econômico europeu do Mar Mediterrâneo 
para o Atlântico-Índico (decadência das cidades italianas e ascensão 
ibérica.

• Formação dos sistemas coloniais fortemente vinculados à política 
econômica mercantilista.

• Reaparecimento da escravidão nos moldes capitalistas.

• Contribuição para o processo de fortalecimento do Estado Moderno 
Absolutista.

• Aceleração da acumulação primitiva de capitais.


