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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (01 a 05 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Ciências Humanas e suas Tecnologias - História 
Ensino Fundamental, 7º Ano 

Divisão da América 

As explorações portuguesas chamaram a atenção das grandes coroas do continente 
europeu e mobilizaram a Coroa espanhola para financiar uma expedição em direção à 
Índia. Os espanhóis financiaram a viagem de Cristóvão Colombo, que acabou chegando 
à América, em 1492. 

A notícia dessa chegada logo se espalhou e gerou uma reação dos portugueses, 
que entraram na disputa. Essa disputa deu-se no campo diplomático e resultou 
no Tratado de Tordesilhas, acordo assinado pelas duas nações, em 1494. Nesse acerto, 
foi estipulado uma linha imaginária na qual as terras, a oeste, seriam espanholas, e a leste, 
portuguesas. 

Os portugueses chegam ao Brasil 

As notícias dos espanhóis em terras tão a oeste, naturalmente, despertou a 
curiosidade e o interesse dos portugueses, mas, em 1500, Portugal ainda não havia 
chegado a elas. Sendo assim, uma nova expedição foi organizada, e sua liderança foi 
entregue ao comando de Pedro Álvares Cabral, um fidalgo em ascensão. 

Essa expedição tinha destino final em Calicute, e Cabral teve como pagamento 
inicial a quantia de 10 mil cruzados, o que equivalia a 35 quilos de ouro. Ele ainda recebeu 
direito de comprar, para poder revender, determinada quantia de especiarias|1|. Os 
capitães de cada embarcação, assim como os marinheiros, tinham seus respectivos 
salários, mas, naturalmente, eram inferiores ao recebido pelo líder. 

A expedição liderada por Cabral possuía 13 embarcações, sendo 10 naus e três 
caravelas, cada uma com um capitão. Segundo o historiador Jorge Couto, a expedição 
tinha de 1200 a 1500 homens, que zarparam de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Aqui 
começa um debate a respeito da intencionalidade da expedição de vir ao Brasil. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-america.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-america.htm


Isso porque a expedição de Cabral seguiu um caminho que ia direto para Cabo 
Verde, o que sugere uma certa precisão na rota tomada, e seguiu um caminho diferente 
do que se tomava nas viagens para a Índia. Tradicionalmente, os portugueses 
navegavam próximo à costa africana, e a rota para Cabo Verde fazia com que as 
embarcações não a seguissem. 

De toda forma, a expedição seguiu cruzando águas desconhecidas até que, no dia 
21 de abril, os marinheiros avistaram sinais de terra: algas. Na manhã do dia 22 de abril, 
mais um sinal foi avistado: pássaros. Por fim, no final da tarde desse mesmo dia, os 
tripulantes avistaram terra. 

Os portugueses tinham avistado o Monte Pascoal, na região próxima a Porto 
Seguro, na Bahia. No dia seguinte, uma pequena expedição de portugueses, sob o 
comando de Nicolau Coelho, foi enviada para explorar a terra. Os 
portugueses encontraram um grupo de 18 indígenas, sendo esse o primeiro contato 
entre eles e nativos brasileiros, o qual foi pacífico e marcado pela troca de presentes. 

No dia 2 de maio, os portugueses partiram do Brasil em direção à Índia. O rei 
português foi informado, ainda em 1500, a respeito do achado da nova terra, e o principal 
relato disso foi feito pelo escrivão da viagem, Pero Vaz de Caminha. Apesar do achamento 
em 1500, foi somente a partir da década de 1530 que os portugueses tomaram iniciativas 
consistentes de colonização. 

Escravidão no Brasil Colonial 

Durante o período de transição da fase pré-colonial para as fases das capitanias 
hereditárias e do Governo-geral, aconteceu uma importante alteração nas relações de 
trabalho do Brasil colonial: impôs-se o uso do trabalho escravo. O uso da mão de obra 
escrava, a princípio, começou com a exploração dos indígenas, no entanto, 
progressivamente, passou-se a utilização do africano. 
Escravização do índio 

Durante a fase inicial da colonização brasileira, a escravidão concentrava-se na mão 
de obra do indígena. A escravização do indígena aconteceu, principalmente, na extração 
do pau-brasil. Desde o momento em que a produção do açúcar, a partir do cultivo da cana-
de-açúcar, impôs-se como principal produto econômico da colônia, ocorreu a transição para 
a utilização da mão de obra do escravo africano. 

Os historiadores citam alguns fatores para explicar a transição de uso do escravo 
indígena para o africano: mortalidade e fuga dos indígenas e imposição comercial da 
metrópole pelo tráfico negreiro. Outras razões, como a falta de adaptação do nativo para o 
trabalho regular, são atualmente contestadas pelos historiadores. 

Primeiramente, o contato dos indígenas com os europeus levou a uma redução 
demográfica gigantesca por causa de doenças como varíola e gripe, que dizimavam as 
populações nativas. Isso acontecia pela falta de defesa biológica dos nativos a essas 
doenças. O historiador Boris Fausto indica que, em 1562 e 1563, por exemplo, surtos 
epidêmicos foram responsáveis pela morte de cerca de 60 mil indígenas 

 

Atividades  
 
1- Pesquise o que foram as Capitanias Hereditárias.  

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/capitanias-hereditarias.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/capitanias-hereditarias.htm

