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ATIVIDADE DE HISTÓRIA 10º SEMANA- ANOTAR NO CADERNO E LER VÁRIAS VEZES 
FAZER COM LETRA LEGÍVEL E COM CANETA PRETA OU AZUL ESCURO. 
 
NÃO PRECISA ENVIAR POR E-MAIL OU POR WHATSAPP. 
 
 

OS PORTUGUESES CHEGAM ÀS TERRAS DO ATUAL BRASIL 
 

     Entre 1487 e 1488, o navegador português Bartolomeu Dias comandou uma expedição que 
contornou o sul do continente africano, mais tarde conhecido como Cabo da Boa Esperança. Dez 
anos depois, Vasco da Gama realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente Calicute, na Índia, 
importante região fornecedora de especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram 
reinvestidos em outras expedições, que tornaram Portugal o maior centro europeu do comércio de 
especiarias do século XVI. 
     Com a intenção de fixar entrepostos comerciais em Calicute, garantir o comércio de especiarias 
com o Oriente e expandir o cristianismo, a Coroa portuguesa organizou uma expedição comandada 
por Pedro Álvares Cabral (c.1467-c1520). A armada partiu de Lisboa em 9m de março de 1500. 
Entretanto, quando atingiu o noroeste da África, a frota desviou-se de sua rota original e acabou 
ancorando no sul do atual estado da Bahia, no dia 22 de abril. As terras foram chamadas de Ilha 
de Vera Cruz e, mais tarde, de TERRA DE SANTA CRUZ. Alguns historiadores acreditam que o 
desvio não foi um acidente, mas uma decisão, pois Cabral também estaria à procura de novas 
terras, já descritas por outros navegadores. 
 

AS VIAGENS MARÍTIMAS ESPANHOLAS 
 

     As viagens espanholas se iniciaram em 1492, quando a Coroa expedição comandada pelo 
navegante genovês Cristóvão Colombo (1451-1506) rumo ao Oriente. Inspirado pelo espirito 
renascentista, Colombo também era um estudioso das navegações. Ele acreditava que a Terra era 
redonda. Logo, seria possível alcançar as Índias navegando em direção ao Oeste. 
     Com esse pensamento, em outubro de 1492, Colombo chegou à Ilha de Guanahani, no Caribe, 
que ele batizou de San Salvador (provavelmente, atual Bahamas). Em seguida, alcançou Cuba e 
São Domingos. Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias. Por isso, chamou os 
habitantes de índios. 
     Colombo fez outras três viagens à América, mas morreu acreditando que tinha chegado às 
Índias. Foi o navegador florentino Américo Vespúcio (1454-1512), após realizar três viagens à 
América, que apresentou a hipótese de que as terras encontradas estavam separadas da Ásia, ou 
seja, que formavam outro continente. 
       

O TRATADO DE TORDESILHAS 
 

     Em 1493, o papa Alexandre VI apresentou a BULA INTER-COETERA, que propunha a divisão 
dos territórios. Os espanhóis ficariam com as terras encontradas por Colombo e deveriam 
reconhecer a soberania portuguesa sobre as ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. O rei 
português dom João II, porém, não aceitou o acordo. 
     Para solucionar o conflito os representantes de Portugal e Espanha, a convite do papa, 
reuniram-se novamente e assinaram um documento chamado TRATADO DE TORDESILHAS, em 
julho de 1494. O acordo estabeleceu uma linha imaginária que passaria 370 léguas (2500K) a oeste 
das Ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas ou por descobrir situadas a oeste dessa linha 
ficariam com a Espanha e as localizadas a leste pertenciam a Portugal. 
 

 Forte abraço! Boa semana. Saudades. 


