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Camila Laís, 19 anos
ex-aluna arcadas em 2019 <3 
#team fundão
segundo ano da sanfran 
profª de história do brasil <3
virginiana com ascendente em gêmeos

zap: (11)97598-7771
feice:
https://www.facebook.com/camzz.lais

Quem sou eu?



Como funcionam as
aulas?

encontros semanais + monitoria
slides, resumos e listas de questões de vestibulares
leituras complementares disponíveis no drive
aulas antigas no youtube



teoria Clóvis
teoria Maláio-Polinésia

é no continente africano que surge a vida, há cerca de 3,2
milhões de anos atrás, e não existe uma conclusão concreta
sobre como a vida humana se expande para outras regiões.
mas existem duas teorias principais:

1.
2.Pré-

História
Brasileira



O fóssil mais antigo da América do Sul foi
encontrado aqui no Brasil, nos anos 70

Através de uma parceria entre arqueólogos brasileiros e
franceses, em Minas Gerais, no sítio arqueológico da Lapa do
Santo, na região de Lagoa Santa
O fóssil possui cerca de 12.500 a 13.000 anos, e ganhou o nome
de Luzia em homenagem a Lucy, um hominídeo de cerca de 3,2
milhões de anos.

em 1948, também foram encontrados restos de
carvão vegetal de uma fogueira de 48 mil anos
na Serra da Capivara, Piauí



Apesar de a pré-história ainda não ser um estudo completamente
desvendado, existem alguns povos descobertos que viveram em

terras brasileiras

a cultura Umbu se insere há cerca de doze a
treze mil anos, tratando de uma cultura de

caçadores e coletores nômades que
habitavam entre os Pampas Gaúchos,

Uruguai e Argentina. costumavam utilizar
flechas de pedra lascada e boleadeiras

os povos Sambaquis viveram entre dois a oito
mil anos atrás, eram povos caçadores que

estavam em processo de seminomadização, e
esse povo costumava enterrar os mortos em

acumulações de conchas e os cobriam de
vermelho



pré-história
antiguidade
idade média
idade moderna
idade contemporânea

primeiramente, a história da humanidade se divide desse modo:

em seu apogeu, o Império Romano ocupou uma parte
expressiva da Europa, norte da África e Ásia, de maneira a se
constituir no entorno do Mar Mediterrâneo. ocupou, por
consequência, também a Península Ibérica, que corresponde
aos territórios que hoje são Portugal e Espanha.

Assuntos
necessários

para
entender a

formação de
Portugal



no meio desta crise, a população, que estava sofrendo
com as migrações bárbaras, recorre aos grandes
proprietários de terra, e nesta relação, os grandes
proprietários cediam proteção e terras para cultivar,
enquanto os camponeses prestavam serviços para
toda vida, de forma hereditária, sem nunca poder
transferir ou se retirar dessas terras.

invasões bárbaras e
sistema feudal

as migrações permanecem, gerando guerras, até os
séculos IX e X. nesse meio tempo, também ocorre a
expansão do Império Muçulmano pela Europa.

no século XIV temos a peste bubônica, e crescimento
da fome
no século XV a estrutura produtiva começa a se
transformar: o artesanato começa a ser substituído
pela manufatura e a burguesia começa a se
consolidar



Estados Nacionais e a Expansão
Marítima
o Estado Nacional é um projeto de centralização política muito
interessante para a burguesia, e também é importante citar que o
tipo de Estado que surge nesse momento, é o Estado Absolutista

Dependência da importação de especiarias para abastecer o mercado nacional;
Ouro como forma de pagamento para as importações (ouro se acumula no Oriente, e faltava
ouro na Europa para importar);
Europa: importa (+), exporta (-).

Busca por novas fontes fornecedoras de ouro;
Busca por rota direta para a Ásia, rompendo com o monopólio Ítalo-Árabe de especiarias.

Fatores que influenciaram a formação dos estados nacionais europeus:

Esses fatores, levam a:

consequência: expansão marítima



precoce centralização política nas mãos de um rei: entre 711 a 1492, ocorre a Guerra da
Reconquista, série de batalhas entre cristãos e árabes
o território da Península Ibérica, antes dominado por europeus cristãos, havia sido
invadido por árabes e durante séculos ocorrem inúmeros confrontos pela reconquista
deste território. para uma resposta militar concisa e ameaçadora por parte dos
cristãos, a união foi extremamente necessária.

Pioneirismo português na Expansão Marítima

durante a Guerra da Reconquista, havia apenas um rei que deu a Henrique de
Borgonha o Condado de Portugal. após muitas desavenças, o filho de Henrique,
Afonso I, declara a independência de Portugal, aprovada pelo Papa em 1179

Dinastia Borgonha (1140-1383) - Linhagem de Afonso I
Governo monárquico deu prosseguimento à Reconquista
Século XIV: acelerado crescimento no comércio litoral (Lisboa e
Porto) = desenvolvimento de um sólido grupo mercantil.

1.



A Revolução de Avis (1383-1385) - disputa em torno da sucessão do trono
Objetivo: impedir a unificação política entre Portugal e Castela (outro reino antigo da Península
Ibérica).
haveria um casamento entre a viúva Leonor Teles e o príncipe de Castela, que era apoiada pela
nobreza e alto clero, mas que ia contra o grupo mercantil (burguesia), o povo. o desfecho foi a
ascensão do mestre de Avis ao trono, que era o filho bastardo do falecido rei.

2. Dinastia de Avis (1383-1580) - período de aproximação com a burguesia
Início da conjugação de interesses entre a monarquia centralizada e a burguesia comercial com
uma volta enfraquecida da nobreza e do alto clero. O desenvolvimento de técnicas de
navegação (quadrante, astrolábio, caravela) e também a mudança na mentalidade, mais focada
no homem (humanismo), possivelmente iniciam o interesse na Expansão Marítima.
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As Grandes Navegações foram dirigidas pelo Estado Monárquico
com objetivo de ampliar a receita fiscal, cristianizar os “povos
bárbaros”, ampliar a extensão territorial, e pelo gosto pela aventura.
Importante dizer que o interesse material prevalece acima de tudo.
Assim que o Estado se associa aos setores dominantes: burguesia,
nobreza e alto clero.



Expansão Marítima -
Portugal

África - Conquista de Ceuta em 1415, Gil
Eanes ultrapassa o Cabo Bojador (1434),
Bartolomeu Dias atravessa o Cabo da Boa
Esperança (1487) - marco para entrada no
Oceano índico e na Ásia, posteriormente,
rompe o monopólio de especiarias Ítalo-
Árabe.
Ásia - Vasco da Gama chega em Calicute/
Índia (1498), que assume o controle do
comércio de especiarias. Chegada no Japão e
na China - “Século Cristão” (1540-1630).
América - Cabral avista a terra brasileira em
21 de abril de 1500 - permanece 10 dias e
chega ao litoral da Bahia, em Porto Seguro.

Ao longo da chegada nos vários locais da África, os portugueses vão
instalando feitorias com consenso dos governos locais; essas feitorias
irão estabelecer um popular sistema de trocas que viabilizará o
tráfico de escravizados em larga escala.



mercantilismo
por fim, é interessantíssimo listarmos as características sistema
econômico e político mercantilista, pois este é o sistema de
transição do capitalismo e que explica inúmeras das relações
estabelecidas no Brasil Colônia:

Metalismo: acumulação de metais nobres (ouro e prata);
Balança Comercial Favorável: exportar mais do que
importar;
Protecionismo Estatal: estimular a exportação e dificultar a
importação (aplicando impostos nas coisas estrangeiras, por
exemplo);
Exclusivo colonial (Pacto colonial): monopólio do comércio
com a colônia;
Industrialismo: O Estado estimula a criação de manufaturas
(produto manufaturado possui maior valor de exportação). 

Mercantilismo: política adotada pelas monarquias
absolutistas europeias na Idade Moderna.

objetivo: concentrar divisas (capital) dentro do território.



fim! muito obrigada!


