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DATA: 13 de março.
Conteúdo: As Grandes Navegações Europeia;
Objetivo da Aula:
- Contextualizar as grandes navegações em meio as

novas necessidades comerciais, políticas e religiosas
da Europa “moderna”;

- Compreender o interesse dos reis e a intenção da
igreja católica no expansionismo europeu;

- Conhecer a expansão marítima e espanhola;
- Entender o impacto dessa expansão em nosso

território americano.
Recursos extras : Imagens e Vídeos.
Conteúdo para próxima aula:
- Colonização portuguesa em território brasileiro.



Com as viagens dos “descobrimentos”, que levaram à
conquista de povos e territórios até então
desconhecidos e ao estabelecimento de rotas
comerciais em vários pontos do planeta, o continente
europeu entre o século XV e XVII passa a ocupar um
lugar cada vez mais central no cenário mundial.
Espanha e Portugal firmam-se como as primeiras
sociedades da Europa a ter a experiência de descobrir
outros povos, de subjugá-los e de controlá-los. A
América Latina é a sua primeira grande experiência de
dominação sobre povos e terras desconhecidos até
então.
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• Período em que as nações europeias
iniciaram um processo de exploração e
conquistas em novos territórios, que
ampliou o mundo até então conhecido.

• Aproximadamente entre os séculos XV e XVI.

• Permitiram a superação das barreiras
comerciais da Idade Média, o
desenvolvimento da economia mercantil e o
fortalecimento da burguesia.

4



• MOTIVAÇÕES...
 Encontrar novas terras para exploração;

 Busca de metais preciosos, principalmente 
ouro;

 Busca por novas rotas comerciais;

 Expansão do comércio;
 Renascimento cultural;

 Expansão da fé cristã
(desejo da igreja católica em recuperar seu prestígio por
meio da catequização de povos “pagãos”).
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oFatores responsáveis...

oPosição geográfica do país;

oA existência de um poder centralizado e de um Estado unificado;

oLonga experiência de pescadores e marinheiros lusitanos na costa do
Atlântico;

oUma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo.

oO evento considerado o marco inicial dessa expansão foi a tomada de
Ceuta (no Marrocos) pelos portugueses, em 1415.
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Em 1498, Vasco da Gama alcançou finalmente as Índias,
em expedição de reconhecimento. Dois anos depois, partiu a primeira
grande frota destinada a fazer comércio em larga escala com o Oriente,
comandada por Pedro Álvares Cabral, que chegou também ao litoral do
novo continente, a América, na costa do território que viria a ser o Brasil.

Pintor: Oscar Pereira da Silva. 1900.
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o A Espanha entrou na busca por novas rotas atrasada em relação a
Portugal, pois estava em luta contra os mouros (árabes) que ocupavam
seu território;

o A primeira viagem espanhola, bastante modesta, foi concebida em
1492 pelo navegador genovês Cristóvão Colombo;

o Colombo chegou ao continente americano pensando ter alcançado as
Índias e morreu acreditando nisso. Somente em 1504 desfez-se o
engano, quando o navegador Américo Vespúcio confirmou tratar-se de
um novo continente.

o Tratado de Tordesilhas : estabelecia uma divisão das terras “descobertas
e a descobrir” entre a Espanha e Portugal.
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