IDADE MODERNA

Grandes Navegações
Na medida em que os Estados modernos iam se consolidando, os reis e a
burguesia trataram de empreender novas atividades lucrativas, na busca de
mercados e produtos que pudessem solucionar os problemas internos.
As potências europeias se lançaram inicialmente à busca de rotas marítimas que
levassem às Índias (nome que se dava genericamente para a Ásia), onde obtinham
especiarias e mercadorias de luxo.
Nesse contexto, as potências europeias foram conquistando terras até então
desconhecidas, inicialmente a costa africana, e formaram verdadeiros impérios
coloniais, dominando boa parcela do mundo, e dividindo, através de tratados, as
novas terras. Nessa expansão comercial e marítima os europeus chegaram na
América e iniciaram uma longa história de exploração e devastação sobre nosso
continente. Baseados nos princípios mercantilistas da época, colonizaram e
exploraram nosso continente em benefício dos Estados Europeus.
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Causas:









Busca de novas rotas para Oriente (Índias) ;
Monopólio comercial Italiano (Genova e Veneza);
Rei Absolutista + Burguesia;
Época do Mercantilismo;
Época do Renascimento;
Novas tecnologias;
Igreja e a Busca de fiéis
Espírito Cruzadista da nobreza;

Grandes Navegações
O processo de expansão marítima foi liderado pelos portugueses, que ao longo do
século XV buscaram fazer o contorno ao continente africano para chegarem às
“índias”. Já os espanhóis, através da viagem de Cristóvão Colombo, visavam fazer
a volta ao mundo para atingir o extremo oriente. Acompanhe no mapa abaixo
algumas das principais viagens.
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Portugal e Espanha foram os precursores das Navegações e fizeram tratados
dividindo as áreas coloniais entre si. Os primeiros tratados foram:

1) Bula Intercoetera (1493) – Elaborada pelo papa Alexandre VI, criava uma linha
imaginária a 100 léguas para oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde. A partir da
linha dividiam-se as colônias entre Portugal e Espanha. As colônias do Oeste
seriam espanholas e as do Leste caberiam a Portugal.
2) Tratado de Tordesilhas (1494) – O rei de Portugal, D.João II, considerou que
seu país fora prejudicado na primeira partilha, forçando a Espanha a fazer novo
acordo. O princípio básico era o mesmo do anterior, dividia-se o mundo colonial
através de uma linha imaginária, a linha de Tordesilhas, a qual ficaria a 370 léguas
de Cabo Verde. É nesse tratado que os portugueses recebem (mesmo que sem ter
explorado a região ainda) uma parcela do atual Brasil.
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Pucmg) O expansionismo marítimo europeu, nos séculos XV-XVI, gerou uma
autêntica "Revolução Comercial", caracterizada por, EXCETO:
a) incorporação de áreas do continente americano e africano às rotas
tradicionais do comércio.
b) ascensão das potências mercantis atlânticas, como Portugal e Espanha.
c) afluxo de metais preciosos da América para o Oriente, resultante do escambo
de mercadorias.
d) deslocamento parcial do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico.
e) perda do monopólio do comércio de especiarias por parte dos italianos.

2. (Uerj) O mundo conhecido pelos europeus no século XV abrangia apenas os
territórios ao redor do Mediterrâneo. Foram as navegações dos séculos XV e XVI
que revelaram ao Velho Mundo a existência de outros continentes e povos.
Um dos objetos dos europeus, ao entrarem em comunicação com esses povos, era
a:
a) busca de metais preciosos, para satisfazer uma Europa em crise
b) procura de escravos, para atender à lavoura açucareira nos países ibéricos
c) ampliação de mercados consumidores, para desafogar o mercado saturado
d) expansão da fé cristã, para combater os infiéis convertidos ao protestantismo

3. (Ufpe) A chegada dos portugueses à Índia alarmava os venezianos que então
dominavam o comércio das especiarias, pelo Mediterrâneo.
Com relação ao período expansionista dos estados nacionais europeus, assinale a
alternativa incorreta:
a) Os esforços da Escola de Sagres foram, em parte, responsáveis pela utilização
do astrolábio, entre outros instrumentos de navegação, e pelas viagens de
expansão ultramarina portuguesa.
b) A centralização do poder e a formação dos estados nacionais europeus têm
uma estreita relação com o desenvolvimento econômico comercial.
c) Os reis limitavam o poder da Igreja em seus territórios, pois atribuíam-se o
direito de investidura dos bispos, sem consultar o papa.
d) Os reis borgonheses conseguiram muito tarde a centralização política do reino
devido às lutas constantes contra os árabes.
e) A burguesia portuguesa desenvolveu suas atividades em cidades litorâneas
em função da pesca e depois do comércio entre o Mediterrâneo e o Mar do
Norte.

4. (Unesp) A transição gradativa do Mundo Medieval para o Mundo Moderno
dependeu da conjugação de inúmeros fatores, europeus e extra-europeus, que
ganharam dimensões e características novas. A inserção do Mundo não-europeu
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no contexto do colonialismo mercantilista, inaugurado pelos grandes
descobrimentos, contribuiu para:
a) a aceitação, sem resistência, da tutela cultural que o europeu pretendeu
exercer sobre os povos da África e da Ásia.
b) acarretar profunda contenção na expansão civilizatória do Mundo PréColombiano.
c) o indígena demonstrar sua inadaptabilidade racial para o trabalho.
d) que o tráfico negreiro, operação comercial rentável, fosse determinado pela
apatia e preguiça do ameríndio.
e) a montagem de modelo político-administrativo caracterizado pela não
intervenção do Estado Absoluto na vida das colônias.

5. (Fuvest) O período 1450-1550, de transição da Medievalidade para a
Modernidade, conheceu dentre outras características:
a) decadência econômica e racionalização da vida religiosa.
b) revalorização do aristotelismo e consolidação do Estado Absolutista.
c) forte efervescência religiosa e intensa expansão comercial.
d) avanço do liberalismo burguês e recuo do feudalismo.
e) hegemonia européia francesa e despontar da arte gótica.

Gabarito: 1.c / 2.a / 3.d / 4.b / 5.c
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