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Expansão Marítima 

 Portugal e Espanha promoveram 
um grande empreendimento que 
buscava novas rotas comerciais 
com o Oriente, com o objetivo de 
esquivar do domínio italiano 
estabelecido no Mar 
Mediterrâneo, promovendo o 
crescimento de sua economia 

 Os abusos cometidos pelos turco 
otomanos, após a Tomada de 
Constantinopla (1456), 
intensificaram a necessidade de 
alcançar novas rotas comerciais 
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O que foi a Expansão Marítima? 

Fig1: As rotas comerciais de produtos orientais, que eram 

vendidos para comerciantes europeus na cidade de 

Constantinopla 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Silk_Route_extant.JPG
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Considerações Importantes 

 Os reis eram os organizadores 
desse empreendimento que 
contava com o apoio financeiro 
da burguesia, interessada na 
ampliação do comércio 

 A expansão do catolicismo foi a 
ideologia adotada pela Igreja 
para justificar as navegações 

 O medo dos mares era um dos 
maiores desafios a ser vencidos 
pelos homens da época 

 Avanços tecnológicos na arte da 
navegação (cartografia, 
caravelas, astrolábio) 

 

 

Fig.2: Os mitos a cerca de monstros marinhos, abismos e 

seres diabólicos faziam das Grandes Navegações 

verdadeiras aventuras 



O pioneirismo português 

 Primeiro Estado Nacional 
consolidado na Europa 
Ocidental 

 A Dinastia Avis, que subiu ao 
poder em 1385, investiu no 
projeto expansionista 

 A Escola de Sagres cumpriu 
importante papel no 
desenvolvimento do setor 
náutico. Foi criada por 
D.Henrique I 

 Os portugueses almejavam 
realizar o Périplo Africano 

 

 Principais Eventos 

 Tomada de Ceuta (1415) 

 Ocupação da Ilha da Madeira e 
Açoures, em 1420, onde os 
portugueses instalaram a 
agromanufatura de açúcar 

 Descoberta da Guiné, em 1434, 
com a descoberta de importantes 
jazidas de ouro 

 Bartolomeu Dias atravessa o 
Cabo das Tormentas, em 1488 

 Vasco da Gama chega a Calicute 
(Índias), em 1498 

 Chegada dos portugueses no 
Brasil, em 1500. 
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Fig.3: As principais viagens portuguesas e as riquezas explorada 

na África e Ásia 

Mar Português 
 Fernando Pessoa 

 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães 
choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas foi nele que espelhou o céu. 



Expansão Espanhola 

 O expansionismo espanhol 

intensificou-se após o 

casamento de Isabel de 

Castela e Fernando de 

Aragão em 1469. 

 Os espanhóis pretendiam 

atingir as Índias através da 

circunavegação da terra. 

Principais Eventos 

 Em 1492 Cristovão Colombo 
chegou em novas terras que ele 
acreditava ser as Índias 
Orientais. Tempos depois 
Américo Vespúcio afirmou que 
as novas terras se tratavam de 
um Novo Mundo. 

 Vasco Nunes, em 1513 descobriu 
o Oceano Pacífico 

 Fernão de Magalhães realizou a 
primeira cicunavegação da terra 
registrada, entre 1519 e 1524 
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Consequências da Expansão Marítima 

 Revolução comercial     
(séc. XVI) 

 Declínio das cidades 
italianas que possuíam o 
monopólio do comércio de 
especiarias 

 O Oceano Atlântico se 
tornou o eixo do comércio 
mundial 

 Colonização da América  

 Comprovação da 
esfericidade da terra 

 Diáspora colonial com a 
transferência forçada de 
milhões de negros para a 
América para a 
manutenção da mão de 
obra escrava presente em 
boa parte das colônias 

 Necessidade de 
estabelecimento de 
tratados de limite para o 
estabelecimento de posse 
sobre os territórios 
conquistados. 
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Tratado de Tordesilhas (1494) Tratado de Madri (1750) 

Fig.4: O tratado de Tordesilhas, assinado por Portugal e 

Espanha, delimitava as zonas conquistadas nas Grandes 

Navegações. Com o passar do tempo esse tratado foi 

desrespeitado por outros Estados europeus, como a Inglaterra 

e a Holanda 

Fig.5: Tratado firmado entre Portugal e Espanha com 

o objetivo de  estabelecer os limites dos territórios 

coloniais, uma vez que o Tratado de Tordesilhas havia 

sido desrespeitado. 



Antigo Sistema Colonial 

 Inglaterra, França e Holanda 

tiveram uma participação 

tímida durante o auge das 

Grandes Navegações, tendo 

sua atuação ligada a pirataria. 

 Já no século XVII conquistaram 

algumas regiões como 

observado no mapa ao lado 

  O Antigo Sistema Colonial era 

baseado no pacto colonial e no 

exclusivo metropolitano 
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Fig.6: As principais potências europeias e seus domínios 

na América, durante o Antigo Sistema Colonial 



• Povos Pré-colombianos 

• Processo de colonização 

• Sociedade colonial 

• Mão de obra compulsória indígena 

• Economia colonial 

• Administração colonial 
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Povos pré-colombianos 

 Dentre vários povos que viviam na 
América se destacam três grandes 
civilizações, os maias, astecas e incas 

 Essas civilizações foram duramente 
massacradas pelos colonizadores e 
possuíam trajetórias históricas diferentes 

 Mas destaca-se o fato de possuírem 
sociedades organizadas e 
hierarquizadas, complexas em sua 
estrutura, onde o politeísmo se fundia a 
política 

 O maior conhecimento sobre esses povos 
permite uma reavaliação sobre a 
generalização de que aqui viviam 
apenas homens primitivos, que foram 
intitulado índios. Hoje, os estudiosos 
costumam utilizar um termo, ainda 
generalizante, que é ameríndio 
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Maias, Astecas e Incas 

Fig.7: Áreas povoadas pelos principais povos pré-

colombianos, os maias, astecas e incas  



Processo de colonização 

 A violência e a intolerância 
marcaram o processo de 
conquista da América 
Hispânica 

 Homens como Francisco 
Pizzaro e Hernán Cortez 
foram designados pela Coroa 
para realizar a colonização, 
ficaram conhecidos como 
adelantados 

 Os adelantados que tiveram 
sucesso receberam as 
capitulações que eram ordens 
reais que davam plenos 
direitos e privilégios a esses 
homens 
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“Estão iminentes grandes 

transformações. Uma 

profecia antiga diz: um dia 

virão homens brancos com 

barbas compridas do leste 

e trarão desgraça.” 

(versos indígenas) 



Sociedade Colonial 

 A sociedade colonial era 
hierarquizada, não 
concedendo nenhum benefício 
social ou políticos aos índios 

 Os chapetones eram os 
espanhóis que viam para a 
América para ocupar os 
principais cargos 
administrativos e religiosos 

 Os criollos consistiam nos 
descendentes de europeus 
que formavam a elite 
econômica, gozavam de 
cargos administrativos locais 
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Fig.8: A sociedade colonial era hierarquizada e 

marcada pelo domínio de um pequeno grupo de 

espanhóis, conhecidos como chapetones 



Trabalho compulsório indígena 

 Foi o sistema de trabalho 
predominante 

 A mita era muito comum 
em regiões mineradoras. 
Consistia no pagamento 
de tributos indígenas 
pagos com trabalho 

 A encomienda era o 
direito de exploração do 
nativo como força de 
trabalho cedido pela 
Coroa, mediante a 
obrigação de converter os 
índios ao catolicismo 

 A escravidão negra 
ocorreu em menor escala, 
principalmente em regiões 
agrícolas da América 
Central 

 Os espanhóis não 
realizavam o tráfico 
negreiro 

 O Asiento era uma 
concessão da Coroa 
cedida a traficantes 
estrangeiros, responsáveis 
pela manutenção do 
mercado escravista 
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Economia colonial 

 Predomínio do Exclusivo 
Metropolitano 

 Principal atividade econômica 
foi a exploração de prata 

 O setor agrícola desenvolveu-
se baseado na exportação 

 Na Bacia Platina destaca-se 
a pecuária, responsável pelo 
transporte de mercadorias 

 Para exercer o máximo 
controle sobre a mineração 
foi instituído o sistema de 
Porto Único, que situava na 
Bacia do Rio do Prata 
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Fig.9: A imagem retrata Potosí, a maior mina de prata da 

região andina. Símbolo da riqueza espanhola e da 

tragédia indígena. O trabalho exaustiva tirou a vida de 

milhares de índios nas minas 



Administração Colonial 

• México, Peru, Nova Granada e Rio do Prata 

• Possuíam as principais áreas de exploração econômica 

• Estavam sob o domínio dos chapetones 
Vice Reinos 

• Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile e Flórida 

• Colônias estratégicas do ponto de vista militar, comercial e fiscal Capitanias Gerais 

• Órgão responsável pela justiça colonial 

• Eram comandados pelos vice reis (chapetones) Audiências 

• Órgão responsável pela administração local 

• Contavam com a participação de criollos 

Cabildos 
(ayuntamientos) 

• Sediado na metrópole, tinha por objetivo a administração do vasto império, 
cuidando da parte política Conselhos das Índias 

• Sediado na metrópole era responsável pelas atividades econômicas das colônias  Casa de Contratação 
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• Processo de colonização 

• O antagonismo entre o norte e o sul 

• Negligência Salutar 
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Processo de colonização 
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“A bordo do nosso navio, não estávamos 

apenas nós, que queremos viver totalmente 

conforme os preceitos de Deus e da Bíblia, 

mas também pessoas que buscam, na 

América, uma felicidade diferente da que 

procuramos. Mas nós sabemos: igualdade 

entre os homens é nossa missão.” 

William Bradford, um dos peregrinos do 

Mayflower 

Fig.10: Representação da caravela do Mayflower que aportou 

na América do Norte em 1620. Símbolo da colonização inglesa, 

os peregrinos do Mayflower  tinham por objetivo criar uma nova 

sociedade baseada na igualdade e na busca pela felicidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MayflowerHarbor.jpg


O antagonismo entre o norte e o sul 

 Objetivavam o povoamento 

 Predomínio da pequena e média 
propriedade 

 Produção agrícola e 
manufatureira 

 Predomínio da mão de obra livre 

 Durante o processo de 
colonização, homens pobres se 
sujeitavam à Servidão de 
Contrato para vir para a 
América 

 Defesa da igualdade e 
liberdade 
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Colônias do Centro-Norte 

Fig.11: As possessões inglesas foram divididas em 

13 colônias distintas, com características próprias 



O antagonismo entre o norte e o sul 

 Adoção do Exclusivo 
Metropolitano 

 Destaque para a 
produção de algodão, 
tabaco e anil 

 Produção dentro do 
sistema de plantation 
(latifúndios, exportação e 
monocultura) 

 Utilização da mão de 
obra escrava 
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Colônias do Sul Comércio triangular 

Fig.12: Representação de um importante eixo econômico das 

colônias inglesas 



Negligência Salutar 

 Apesar das diferenças 
entre as colônias do 
norte e do sul a relação 
administrativa com a 
metrópole era parecida 
e ficou conhecida como 
Negligência Salutar 

 Os colonos possuíam 
maior liberdade 
administrativa, fato 
único no Antigo Sistema 
Colonial 

“Nós nos unimos num corpo civil e 
político para nossa melhor 
ordem e preservação (...) e para 
aplicar, constituir e elaborar leis, 
normas, atos, instituições e 
órgãos justos e equilibrados.” 

 Trecho do Mayflower Compact 
que definiu as bases para a 

Negligência Salutar 
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• Blog: 

http://historiativanet.wordpress.com 

• Curta nossa página no Facebook: 

www.facebook.com/historiativa.net 

• Acompanhe nosso Twitter: 

https://twitter.com/historiativanet 

• Assista vídeos em nosso canal do Youtube: 

www.youtube.com/user/Historiativanetube?feature=mhee 
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