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Minibiografia do 
professor 

Fábio Pestana possui doutorado pela Universidade de São Paulo e é autor de 
várias obras sobre a Carreira das Índias e a Carreira do Brasil.  

Conceitos 
abordados 

Grandes Navegações; especiarias; Carreira das Índias; Carreira do Brasil; 
trocas comerciais; trocas culturais. 

Sinopse Nesse episódio da série Acadêmicos, Fábio Pestana elenca as motivações que 
levaram os portugueses a realizar as grandes viagens marítimas em direção ao 
Oriente, indicando que a busca de especiarias e artigos de luxo, o espírito de 
aventura e a expectativa de melhores condições de vida impulsionaram os 
portugueses a se lançarem naquela empreitada. Por outro lado, além de 
descrever as duras condições das viagens, o pesquisador aponta os impactos 
das Grandes Navegações nas trocas comerciais e culturais entre povos 
diversos, indicando que elas podem ser vistas como o início do processo de 
globalização, que se estende aos dias atuais.  

Questões para 
reflexão 

1. De acordo com Fábio Pestana, por que a pimenta-do-reino era tão 
importante na Europa no século XV? 

Segundo Pestana, a importância da pimenta-do-reino se devia às condições 
precárias de conservação dos alimentos, sobretudo da carne, que apodrecia 
com rapidez. Assim, a pimenta-do-reino era importante para conservar e 
melhorar o sabor e o odor da carne. 

 

2. O que motivou os portugueses a realizar as Grandes Navegações? 

De acordo com Pestana, três ordens de fatores moveram as Grandes 
Navegações: a rentabilidade das viagens, que podiam gerar lucros de 21 a 32 
mil por cento para os que as organizavam; as péssimas condições de vida na 
Europa, que levavam os marinheiros a verem nas viagens uma oportunidade; e, 
por último, mas não menos importante, o espírito de aventura, que fazia essas 
pessoas enfrentarem o desconhecido e as duras condições das viagens. 

 

3. Quais foram os impactos das Grandes Navegações?  

As Grandes Navegações promoveram o encontro entre vários povos e trocas 
comerciais e culturais entre eles, podendo ser vistas como o processo que deu 
início ao mundo globalizado. Professor, levantar com os alunos exemplos de 
trocas culturais entre povos de diversos lugares e origens. 

 


