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OBJETIVOS  

• Compreender o mercantilismo como um conjunto de

práticas e princípios econômicos adotados pelos estados

nacionais modernos;

• Identificar as principais características do mercantilismo 

para a economia atual. 



● Você lembra quais as características dos estados 

nacionais modernos? 

● Você sabe qual a classe social passou a se dedicar ao 

comércio na passagem da idade medieval para a 

moderna? 



As principais características dos estados nacionais

modernos foram o regime monárquico, a delimitação de

fronteiras e territórios nacionais, a instituição de uma

moeda e leis comuns para todo o reino.

Na passagem da idade medieval para a moderna, a classe
social que passou a se dedicar ao comércio foi a
burguesia.



Você considera o 
Brasil um país rico de 

recursos naturais? 

Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/16/por-que-a-america-latina-e-a-regiao-mais-desigual-do-planeta.ghtml>. Acesso em 19 abr 2021.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/16/por-que-a-america-latina-e-a-regiao-mais-desigual-do-planeta.ghtml


O mercantilismo foi um
conjunto de ideias e práticas
econômicas que se efetivou a
partir do acúmulo de metais
preciosos na Europa. Conhecer o
seu contexto histórico nos
permite identificar as bases do
acúmulo de riquezas materiais,
defendido no sistema
capitalista.

Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pantalla_de_Valores,_Palacio_de_la_Bol

sa_de_Madrid,_España,_2017.gif>. Acesso em: 19 abr 2021.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pantalla_de_Valores,_Palacio_de_la_Bolsa_de_Madrid,_Espa%C3%B1a,_2017.gif


MERCANTILISMO

● Conjunto de ideias e práticas 

econômicas que as monarquias 

absolutistas europeias 

adotaram para enriquecer e 

fortalecer os estado nacionais 

modernos

Com forte 
intervenção do 

Estado na 
economia, o 

mercantilismo 
visava fortalecer 

os estados 
nacionais 
modernos



CARACTERÍSTICAS DO MERCANTILISMO

METALISMO A riqueza de um

reino era medida pela quantidade

de metais nobres (ouro e prata) que

ele possuía.

Ouro Cruzado
cunhado durante o 
reinado do rei D. 
Manuel I de Portugal 
(1495–1521)

Disponível em:

<https://pt.wikipedia.org/wiki/História_económica_de_Portugal#/

media/Ficheiro:Cruzado_Ouro_D._Manuel.jpg>. Acesso em 19 abr

2021.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_econ%C3%B3mica_de_Portugal#/media/Ficheiro:Cruzado_Ouro_D._Manuel.jpg


CARACTERÍSTICAS DO MERCANTILISMO

PROTECIONISMO incentivo ao comércio e à manufatura

nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira com o

aumento de impostos sobre os produtos importados.

PACTO COLONIAL as colônias deveriam comercializar

exclusivamente com suas metrópoles.



MERCANTILISMO

Disponível em: <https://pixabay.com/pt/vectors/justiça-balanças-orange-libra-311699/>.

Acesso em 19 abr 2021.

BALANÇA COMERCIAL

FAVORÁVEL: redução

das importações e aumento

das exportações, como

forma acumular ouro e

prata no reino.

https://pixabay.com/pt/vectors/justi%C3%A7a-balan%C3%A7as-orange-libra-311699/


Descreva em seu caderno o que foi e quais as
características do mercantilismo:

ATIVIDADE  



Descreva em seu caderno o que foi o mercantilismo:

O mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas

econômicas em que as monarquias absolutistas adotaram

para enriquecer e fortalecer os estados nacionais.

Caracterizou-se pelo protecionismo, metalismo, balança

comercial favorável e colonialismo.

CORREÇÃO 



O METALISMO ESPANHOL 

ESPANHA DO REI FELIPE II 
(1556 - 1598) - predominou o 
metalismo. A Espanha buscou 
acumular metais preciosos 
impondo a exploração do 
trabalho dos indígenas na 
América.

Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Rico#/media/Archivo:Cerro_Rico_por_vander.jpg>. Acesso em 19 abr 2021.



O PROTECIONISMO FRANCÊS E INGLÊS

● Na França e na Inglaterra
predominou o protecionismo.

● Elizabeth I (1558 - 1603)
empenhou-se em incentivar o
comércio inglês; aumentou os
impostos de produtos
estrangeiros; protegeu a
indústria naval e a mineração.

Rainha Elizabeth I concedendo título a um corsário
Disponível em: BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade & Cidadania. 7º ano: Ensino fundamental - Anos finais. São Paulo: FTD, 2018.



BURGUESIA

As medidas mercantilistas dos
reis absolutistas fortaleceram os
Estados nacionais e, ao mesmo
tempo, promoveram o
crescimento de um grupo social
que lucrava com o comércio, a
burguesia mercantil.

Thomas Gresham (1519 - 1579), comerciante e financeiro
inglês.
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O mercantilismo ocorreu de formas distintas na
Espanha e na Inglaterra. Descreva em seu caderno
suas diferenças.

ATIVIDADE  



O mercantilismo ocorreu de formas distintas na Espanha e
na Inglaterra. Descreva em seu caderno suas diferenças.

Na Espanha predominou o metalismo, a monarquia buscou

acumular metais preciosos por meio exploração do

trabalho de indígenas nas colônias da América. A Inglaterra

investiu no protecionismo de comercialização de produtos

ingleses.

CORREÇÃO 



RETOMANDO

✔ Compreendemos o significado das relações entre o
absolutismo e o mercantilismo para a consolidação
dos estados nacionais europeus.

✔ Identificamos as características do mercantilismo.
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