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A REVOLUÇÃO COMERCIAL E A EXPANSÃO 

ULTRAMARINA

Objetivo Principal:

Estudar a Expansão Ultramarina Europeia Dentro do Contexto da 

Revolução Comercial e da Formação do Capitalismo Comercial.



ANTECEDENTES

REVOLUÇÃO COMERCIAL

No final do século XI, o império árabe , o Califado de Bagdá, 

entrou em declínio e fragmentou-se em uma multidão de pequenos 

reinos.

O monopólio dos árabes sobre o Mediterrâneo enfraqueceu-se e 

abriu espaço para a navegação comercial europeia.

Cronologicamente:

1) Fragmentação do Califado

2) Abertura do Mar Mediterrâneo

3) Renascimento Mercantil Europeu

4) Revolução Comercial (Demanda Determina Produção / 

Comercio sobrepõe crescimento agrário) 

Obs.: Fase de Reinvestimentos: Capitalismo Comercial / Base da 

Revolução Industrial (Início da APC) / Absolutismo + 

Mercantilismo



FATORES INICIAIS IMPORTANTES:

- Crise do Sistema Feudal e Nascimento do Capitalismo 

Comercial

- Possíveis Soluções Iniciais

* Metais Amoedáveis (Ouro e Prata)

* Expansão dos mercados

- Comércio de especiarias (Ásia)

Rotas controladas por Árabes que 

vendiam para o Norte da Itália (Gênova e 

Veneza)

Encarecimento por redistribuição 

(Redução do lucro da burguesia e restrição 

das vendas pelo mercado europeu fraco)



Rotas das Especiarias



Domínios Árabes





FATORES CONSIDERADOS PARA INCENTIVO À 

EXPANSÃO

* Antropocentrismo

* Espírito Cruzadista

* Movimento Renascentista

* Avanço da Navegação

* Aprimoramento da Cartografia

* Apoio dos Estados Nacionais (Empreendedor)

* Apoio da Nobreza

Mas e a Burguesia? Estava atrelada ao sistema absolutista de 

centralização política, econômica e social.

ACIMA DE TUDO: Era preciso sair do processo inflacionário pós 

crise do século XIV: reduzir o preço e diversificar a oferta de 

mercadorias (especiarias: mercadorias de reduzido volume e alto 

valor unitário – ouro, prata, pedras preciosas, marfim, açúcar e 

pimenta – produzidas no Norte da África e no Oriente)



CONDIÇÕES DA EXPANSÃO
• Condições Geográficas

– Existência de uma longa costa atlântica e a proximidade do mar
mediterrâneo.

– Tradição marítima, uma parte da população estava ligada as artes de
navegar.

• Condições Humanas

– Apoio da monarquia da 1ª dinastia à actividade marítima e à construção
naval.

• D. Dinis cria a bolsa dos mercadores

• D. Fernando criou a companhia das naus.

• Condições Técnicas

– Conhecimento dos instrumentos náuticos, matemáticos, astronómicos
por influência árabe e judaica.

– Novo tipo de embarcação a Caravela.

• Condições Políticas

– Paz com Castela em 1411.

– Nova Dinastia.

– A maioria dos países europeus estavam envolvidos na guerra dos cem
anos.



Astrolábio—Destinados

a estabelecer a posição

dos navios no alto mar,

pelo cálculo das

latitudes, através da

medição das alturas do

sol e da Estrela Polar.

Este astrolábio tinha

como único objectivo

medir a altura do sol,

pois no Atlântico sul a

Estrela Polar não era

observada.

Bússola, originária do

Oriente, não se sabe a

data exacta da sua

introdução na Europa

Medieval. Há quem

atribua a sua invenção a

Maricourt ou a Raimundo

Lulo, nos fins do século

XIII, mas a cartografia

italiana e marroquina

mostram o erro de tal

afirmação. Em Portugal o

mais antigo documento

que se lhe refere é de

1416.

O Quadrante permitia

medir a altura do sol,

observando-se o horizonte

através da ranhura na

extremidade da régua

principal. Fazia-se então

deslocar a peça anexa à

haste curva superior, até

que a sombra do sol

incidisse sobre a abertura,

procedendo-se depois, à

leitura na escala. O

quadrante também servia

para medir a altura da

estrela polar.

Sobre uma vara longitudinal

graduada deslizava-se outra

outra transversal, de modo a

que os seus extremos podiam

fixar-se em duas estrelas,

calculando-se, assim, a

distância angular entre elas,

tal como a hora e a latitude

geográfica

Instrumentos Náuticos





EM RESUMO: PQ PORTUGAL PIONEIRA?

* Primeiro país a reunir condições necessárias para se lançar ao mar. 

Centralização administrativa (Revolução de Avis – Batalha de 

Aljubarrota (Portugal derrota Castela)

* Com a ascensão de D. João I, Portugal passa a ter um estado 

organizado e centralizado já no século XIV

* Apoio da Burguesia Mercantil que era forte e disposta a investir na 

expansão para ampliar seus lucros.

* Aliança com o papado (para a propagação da fé)

* Portugueses possuíam larga experiência com navegação

* Posição Geográfica Privilegiada em relação ao Atlântico

* Atuação de D. Henrique, o navegador (1394-1460)

“Homem do Estado”

* Escola de Sagres / Ausência de Guerras / Mercantilismo



Motivos e Estímulos para a Expansão:
• Conquista de CONSTANTINOPLA (1453) –

encerramento do Império Bizantino (Império Romano do 
Oriente)

• Necessidade de NOVOS MERCADOS (Fugir do X+Y+Z)

• Falta de METAIS PRECIOSOS

• INTERESSE dos Estados nacionais

• Propagação da FÉ CRISTÃ

• AMBIÇÃO material

• PROGRESSO tecnológico - Racionalismo (Bússola, 
Caravelas, Cartografia)

• Redescoberta de PTOLOMEU (Espanha Próxima de 
Catai (China)

• Sonhos Utópicos/Míticos (Salvação, Riqueza e 
Redenção, Reino de Preste João (Ásia/África)



OS MITOS E A EXPANSÃO MARÍTIMA:

Se abriram as cortinas e subitamente vimos o Preste 
João, ricamente adornado sobre uma plataforma de seis 

degraus. Tinha em sua cabeça uma grande coroa de ouro 
e prata. Uma de suas mãos apoiava uma cruz de prata 

(...) À sua direita, um pajem apoiava uma cruz de prata 
bordada em forma de pétalas (...) O Preste João usava 

um belo vestido de seda com bordados de ouro e prata e 
uma camisa de seda com mangas largas. Era uma bela 
vestimenta, semelhante a uma batina de um bispo, e ia 

de seus joelhos até o chão (...) Sua postura e seus 
modos são inteiramente dignos do poderoso personagem 

que é.
( Francisco Alves, embaixador português enviado à 

Etiópia, século XVI)



“O Paraíso Terrestre, que só se pode 

alcançar por vontade divina, fica no fim do 

oriente. É neste lugar que estamos”

(Colombo)



CLASSES ENVOLVIDAS E SEUS 

MOTIVOS:

CLERO: Incorporação de novas terras e fiéis 

(impedindo a expansão islâmica)

NOBRES: Novas fontes de riqueza (pilhagens além-

mar) – Caráter Cruzadista

BURGUESIA: Lucros fáceis (fornecimento de 

mercadorias e metais

MONARCAS: Novo fluxo de rendas para 

investimentos em seu fortalecimento.



EXPANSÃO PORTUGUESA:

1415 = Conquista de Ceuta

Ponto de Convergência de comerciantes árabes

(Norte da África – costa atual do Marrocos)

Reinado de D. João I de Avis

1415 -1460 = Contorno da África – PÉRIPLO 

AFRICANO (Feitorias e Fortificações) – Ocupação de 

Pontos do Litoral Africano.

Período do Infante Dom Henrique

1482 = Atinge o Congo

1488 = Bartolomeu Dias Descobriu o Cabo da Boa 

Esperança

1498 = Vasco da Gama chega a Calicute (Índia)



A CONQUISTA DA CIDADE DE 

CEUTA

• Ceuta era um ponto
estratégico na passagem
do mediterrâneo para o
atlântico e uma base de
pirataria muçulmana.

• Ceuta era um importante
entreposto comercial,
onde chegavam
especiarias do oriente,
ouros, escravos e havia
notícias que Ceuta era
uma grande região
produtora de cereais.

• Ceuta foi um importante
feito militar que
prestigiou o Rei e os
infantes foram armados
cavaleiros.

• Vantagens

– Foram sobretudo
simbólicas (derrota
dos muçulmanos) e
estratégicas (controle
de um ponto
estratégico).



AS PRIMEIRAS VIAGENS DE 

(RE)DESCOBERTA: MADEIRA E AÇORES

MADEIRA

• Em 1419 uma frota comandada por
João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz
Teixeira e Bartolomeu Perestelo,
ocuparam a Madeira e em 1420
Porto Santo.

• Em 1425 começa a colonização, os
três (re)descobridores foram
nomeados capitães-donatários, a
sua função era:

– Defender, povoar e explorar os
recursos naturais.

• Exploração econômica –
exploração inicial de madeira e
peixe, alén de serem introduzidos
os cereais, a cana-de-açúcar e a
vinha.

AÇORES

• Em 1427, Diogo Silves teria
encontrado as ilhas do grupo
central dos Açores.

• A sua colonização começou
em 1439, com a nomeação de
Gonçalo Velho para capitão-
donatário das ilhas de São
Miguel e Santa Maria.

• Exploração econômica –
foram introduzidos gado,
cereais e plantas tintureiras.



EXPLORAÇÃO DA COSTA 

AFRICANA

• A costa africana era conhecida até a Cabo Bojador, a sul deste ficava 
o ―mar tenebroso‖ e o ―fim do mundo‖ segundo as lendas medievais.

• Em 1434, Gil Eanes passou o Cabo e:

– Desfizeram-se os mitos medievais.

– Por outro lado, abriu-se o caminho para o rio do ouro

• Entre 1440-50, os nossos navegadores trouxeram ouro.

• Em 1445-46, descobriram as ilhas de Cabo Verde, a quando da morte 
do Infante tínhamos chegado à Serra Leoa – 1460.

• Entre 1469-75 a exploração e o comércio da Costa africana foram 
arrendados ao mercador Fernão Gomes.

• O comércio do Golfo da Guiné era tão importante que se fundou uma 
feitoria em S. Jorge da Mina, além do ouro, os navegadores 
portugueses traziam: Marfim, Malagueta e escravos.



Chegada à Índia

• Em 1498, Vasco da 

Gama chega às 

Índias e retorna em 

1499, com um 

carregamento que 

superou em 60 vezes 

o custo da expedição.

“Lucro de 6.000%”



“Descobrimento” da América
* Após Libertar Granada dos 

Mouros em 1492, a Espanha se 

lançou à Expansão Marítima.

* Com três caravelas (Santa 

Maria, Pinta e Nina) concedidas 

pelos reis espanhóis, Colombo 

e sua tripulação partiram do 

porto de Palos em 3 de agosto 

de 1492. Em 12 de outubro, 

chegaram à América, mas 

pensavam ter alcançado a 

Índia. Por isso, os habitantes da 

nova terra foram chamados de 

índios.



EMBATE ENTRE PORTUGAL E ESPANHA

1493 – Linha do Papa (Linha Papal) Alexandre VI (bula 

inter-coetera)

- Traçava uma linha imaginária a 100 léguas (W) da ilha 

de Cabo Verde -

D. João II não aceita o resultado da divisão

1494 – Tratado de Tordesilhas

- Corrigia a linha imaginária para 370 léguas (W) da Ilha 

de Cabo Verde –

As terras localizadas a leste do meridiano eram de 

Portugal e as localizadas a oeste dele, da Espanha.



Divisão do Mundo





A CONQUISTA DO BRASIL

* No regresso da viagem à Índia, Vasco da Gama 
informou D. Manuel I da resistência que enfrentou 
para estabelecer relações comerciais. E isto 
determinou a necessidade de uma reunião ao ser 
determinada uma nova viagem.

* D. Manuel sentiu necessidade de enviar uma armada 
mais poderosa, constituída por treze navios 
comandadas por Pedro Álvares Cabral. Seguindo a 
rota tradicional até Cabo Verde rumou até sudoeste 
«pelo mar de longo» e no dia 22 de Abril avistou terra. 
Desembarcando em Porto Seguro, a esta terra nova 
deu o nome de Terra de Vera Cruz.



DETALHES IMPORTANTES

* o escrivão Álvaro Velho anotou em seu diário de bordo 

que, a quilômetros os navegadores avistaram aves que 

“seguiam contra su-sueste muito rijas, como aves que 

iam para a terra”.

* Meses antes da viagem patrocinada por Dom Manuel 

(O Venturoso) – 15 naus, três caravelas e 1500 homens 

– Vasco se reune com Cabral e os dois trocam 

informações a respeito do trajeto e “provavelmente”, 

sobre as aves.

* Neste sentido, pode-se considerar que já haveria a 

intenção de desviar-se da rota percorrida por Vasco da 

Gama  em 1498.



“Descobrimento” do Brasil
• Em 9 de março de 1500, 

Pedro Álvares Cabral 

partiu de Lisboa com 

destino à Calicute (Índia). 

Acabou “descobrindo” 

PINDORAMA (Terra de 

Palmeiras) em 22 de abril 

de 1500.

• Permaneceu 10 dias, 

efetivou duas missas, 

ergueu uma cruz de 

madeira de 7 metros e 

partiu para as Índias.



OBSEVAÇÃO:

Uma das caravelas retornou para comunicar as 

novidades a D. Manuel levando:

* Papagaios

* Macacos

* Toras de Pau-Brasil

* Um Índio

* Cerca de 20 cartas comunicando, nas palavras 

de Pero Vaz de Caminha, o “achamento” das 

novas terras





SITUAÇÃO DE PORTUGAL NOS SÉCULOS XV 

e XVI:

Portugal estava inteiramente voltada para uma política 

mercantil e ultramarina, obtendo grandes lucros e chegando 

ao status, durante a primeira metade do século XVI, de país 

mais rico da Europa.

Mas com agricultura pobre e sem manufaturas, Portugal era 

obrigado a importar  quase tudo o que consumia, além da 

sustentabilidade do luxo da nobreza (doações ao clero e à 

nobreza – Grupos Sociais Parasitários)

Em 1506 D. Manuel I expulsou os Judeus do país (maior 

parcela do grupo mercantil português) e a empresa 

ultramarina ficou nas mãos da nobreza lusitana e Portugal 

entrou em declínio.



(ENEM)

O principal objetivo da burguesia e dos Estados europeus, no 

processo de expansão ultramarina, era:

a) a obtenção de produtos que pudessem ser vendidos na Europa a um 

preço que garantisse, ao mesmo tempo, alta lucratividade e manutenção 

de um elevado ritmo de crescimento comercial.

b) a montagem de um sistema de produção de especiarias em grande 

escala, visando reduzir o preço dela no mercado europeu.

c) o estabelecimento de bases militares e navais, que permitissem o 

controle das rotas comerciais da América e da Índia à Europa.

d) a conquista de regiões no Novo Mundo e no Oriente, que poderiam ser 

transformadas em mercados consumidores de itens produzidos na 

Europa.

e) a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas, 

particularmente metais preciosos, para abastecer a crescente produção 

manufatureira da Europa.



Carta de Pero Vaz Caminha
• “Esta terra, senhor, é muito chã 

e muito formosa. Nela até agora 
não podemos saber se haja 
ouro, nem prata, nem nenhuma 
coisa de metal...; porém a terra 
em si é de muito bons ares; as 
águas são muitas, infindas; em 
tal maneira é graciosa, que, 
querendo-a aproveitar, dar-se-á 
nela de tudo; porém o melhor 
fruto, que nela se pode fazer, 
me parece que será salvar esta 
gente...”



Navegações Portuguesas



DETALHE: Espanha

• A Espanha se atrasou no processo de 

Expansão Marítima graças a sua Guerra de 

Reconquista.

• No mesmo ano da expulsão definitiva dos 

muçulmanos do último território espanhol ainda 

ocupado (Granada) Colombo alcança a 

América.



Navegações Espanholas



Ingleses, Franceses e Espanhóis

• Tentando descobrir novos caminhos para 

as Índias esses países procuravam uma 

passagem noroeste para a Ásia.

• Não acharam a “tal passagem” e 

dedicaram-se a ocupar e explorar as 

terras da América do Norte, além de 

praticarem pirataria, inclusive com a ajuda 

dos corsários (Piratas com Financiamento 

Régio).


