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Expansão marítima – Relatos de navegantes 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é caracterizar a ação dos europeus e sua lógica mercantil 

na tentativa de dominação dos mares. Para isso, serão utilizadas a carta de Pero Vaz de Caminha e o 

diário da primeira viagem de Colombo à América. Além disso, as práticas desta sequência didática 

estão relacionadas à leitura e interpretação de textos, o que aproxima a sequência da área de 

Linguagens. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as descobertas científicas que viabilizaram a expansão marítima europeia 
do século XIV ao XVI.  

• Caracterizar o domínio marítimo europeu e as navegações chinesa e árabe. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As lógicas mercantis e o  

domínio europeu sobre os mares  

e o contraponto Oriental 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando  

ao domínio no mundo atlântico. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Panorama das navegações 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, virados para a lousa e para o professor. 

Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia; imagens previamente pesquisadas pelo professor. Caso não seja 

possível utilizar um projetor multimídia, as imagens devem ser impressas para serem apresentadas aos alunos.  

• Mapa-múndi atual; 

• Mapa-múndi de ptolomeu;  

• Mapas de gaspar viegas;  

• Mapa terra brasilis, de lopo homem, pedro reinel e jorge reinel;  

• Imagens de instrumentos de navegação como astrolábio; quadrante; bússola; luneta;  

• Caravela com vela latina; caravela utilizada por cheng ho; 

• Imagens de especiarias (como pimenta-do-reino, cravo, canela, noz-moscada, gengibre); e  

• Imagens da carta de pero vaz de caminha, de 1500.  

Aula expositiva: Panorama das navegações (45 minutos) 

Inicie a aula fazendo um levantamento prévio do conhecimento dos alunos com algumas 

perguntas, como: “Que europeu chegou primeiro ao território que seria o Brasil? Que europeu 

chegou primeiro ao continente americano? Será que eles realmente ‘descobriram’ essas regiões? Por 

que o ser humano navegava para lugares desconhecidos? Quais dificuldades os marinheiros  

enfrentavam nessas viagens? O que temiam nessas viagens?”. 

Após esse levantamento, inicie a projeção das imagens com o mapa-múndi, localize nele 

Portugal e Espanha e aponte, nesse momento, o objetivo inicial desses dois reinos ao se lançarem aos 

mares. Aponte também os arquipélagos situados no Sudeste Asiático (chamados pelos europeus de 

Índias Orientais). Ainda no mapa-múndi, mostre aos alunos o caminho escolhido pelos navegadores 

portugueses para chegar às Índias, o contorno da África e o caminho escolhido pelos navegadores 

espanhóis, a circum-navegação do planeta. Posteriormente, projete a imagem de algumas especiarias. 

Em seguida, projete imagens de instrumentos que viabilizaram as grandes navegações:  

caravelas com velas latinas – que permitiam que as embarcações navegassem até mesmo na direção 

contrária ao vento –; mapas que mostram a evolução da cartografia, como o mapa-múndi de 

Ptolomeu, de 1486; mapas de Gaspar Viegas; o mapa Terra Brasilis, de 1519; o astrolábio, o 

quadrante, a bússola e a luneta. 

Além das navegações europeias do período, mostre também para os alunos as navegações 

árabes e chinesas. Volte ao mapa-múndi e indique as áreas das navegações árabes, por quase todo o 

oceano Índico, para chegar a outras partes da Ásia e à África. Também mostre as navegações  

chinesas no século XV pelos oceanos Pacífico e Índico e representações das embarcações utilizadas 

nas expedições de Cheng Ho, um dos principais navegadores chineses – alguns de seus barcos eram 

imensos se comparados às caravelas utilizadas pelos europeus. 
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Na última parte da aula, descreva a expedição de Pedro Álvares Cabral à Índia em 1500 e a 

chegada ao Brasil. Projete imagens da carta de Pero Vaz de Caminha, datada de 1500. O documento 

pode ser encontrado digitalizado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, disponível em 

<https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4185836> (acesso em: 19 set. 2018).  

 

Aula 2 – Leitura e interpretação de texto com a carta de Pero Vaz de Caminha 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em duplas. 

Recursos e/ou material necessário:  

• Trechos da carta de Pero Vaz de Caminha (1500), disponível em: <http://antt.dglab.gov.pt/wp-

content/uploads/sites/17/2010/11/Carta-de-Pero-Vaz-de-Caminha-transcricao.pdf> (acesso em: 19 set. 2018).;  

• Um questionário impresso por dupla (esse material pode ser passado na lousa para que os alunos o copiem em 

seus cadernos, caso não seja possível imprimi-lo);  

• Dicionário.  

Atividade 1: Retomada de conceitos (10 minutos)  

Inicie a aula retomando conceitos trabalhados na aula anterior. Relembre as grandes  

navegações portuguesas, espanholas, árabes e chinesas. Relembre também as tecnologias que  

possibilitaram a expansão marítima, como o astrolábio, a cartografia, a caravela com vela latina  

e a bússola.  

Atividade 2: Leitura e análise de documento (35 minutos) 

Retome o tema da carta de Pero Vaz de Caminha. Comente que a carta original se encontra 

no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. Mencione também que ela fica guardada em 

um cofre e que o público tem acesso limitado a ela. Da expedição de Cabral, apenas dois relatos  

chegaram até o presente: a carta de Caminha, um dos escrivães da armada, e a carta de Mestre  

João, que também relata detalhes da viagem. Comente com os alunos que ambas as cartas são  

consideradas patrimônio histórico da humanidade. 

Em seguida, indique como os alunos trabalharão nesta aula. Em dupla , eles farão 

primeiramente a leitura de trechos da carta de Pero Vaz de Caminha e, na sequência, responderão 

a um questionário sobre o tema. Muitas palavras desconhecidas aparecerão no texto, e seus  

significados devem ser procurados no dicionário. Entregue, para cada dupla, folhas com trechos da 

carta e com o questionário, que estão abaixo.  

• Trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, 1500: 

Senhor: Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães 

escrevam a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta 

navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, 

assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4185836
http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2010/11/Carta-de-Pero-Vaz-de-Caminha-transcricao.pdf
http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2010/11/Carta-de-Pero-Vaz-de-Caminha-transcricao.pdf
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todos fazer. [...] a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9  

de março. E sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as 

Canárias, mais perto da Grã-Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista 

delas, obra de três a quatro léguas.  

[...] 

E à noite seguinte, à segunda-feira, quando lhe amanheceu, se perdeu da 

frota Vasco d’Ataíde, com a sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para  

poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar, a umas e a outras partes, e não 

apareceu mais.  

[...] E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, terça-

feira d’oitavas de Páscoa, que foram 21 dias d’Abril, sendo da dita ilha, segundo os 

pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade d’ervas 

compridas, a que os mareantes chamam botelho e assim outras, a que também 

chamam rabo d’asno.  

[...] E à quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam  

fura-buchos. E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é,  

primeiramente d’um grande monte, mui alto e redondo, e d’outras serras mais  

baixas a sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs 

nome o Monte Pascoal e à terra a Terra da Vera Cruz. 

[...] 

E dali houvemos vista d’homens que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo 

os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. Ali lançamos os batéis e esquifes 

fora e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão-mor e ali falaram. E 

o capitão mandou em no batel, em terra, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E, tanto 

que ele começou para lá d’ir, acudiram pela praia homens, quando dous, quando três, 

de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens [...] 

Ali não poude deles haver fala, nem entendimento que aproveitasse, por o 

mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de 

linho, que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles deu-lhe um sombreiro 

de penas d’ave, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e 

pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, 

miúdas, que querem parecer d’aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a 

Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais 

fala, por azo do mar. 

[...] 
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A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e 

bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam 

nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta 

inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e 

metido por eles um osso branco de comprimento duma mão travessa e de grossura 

dum fuso d’algodão e agudo na ponta como furador. Metem-no pela parte de dentro 

do beiço e o que lhe fica entre o beiço e os dentes é feito como roque de xadrez; e 

em tal maneira o trazem ali encaixado, que lhes não dá paixão nem lhes estorva a 

fala, nem comer, nem beber. [...] 

O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e uma 

alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar d'ouro muito grande ao 

pescoço. E Sancho de Toar e Simão de Miranda e Nicolau Coelho e Aires Correa e nós 

outros, que aqui na nau com ele imos, assentados no chão por essa alcatifa.  

Acenderam tochas e entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia nem de 

falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e 

começou d'acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia 

que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata e assim mesmo acenava 

para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. [...] 

[...] pelo sertão nos pareceu do mar muito grande, porque, a estender olhos, 

não podíamos ver senão a terra e arvoredos, que nos parecia mui longa terra. Nela até 

agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma cousa de metal, 

nem de ferro; nem lho vimos. A terra, porém, em si, é de muito bons ares, assim frios 

e temperados como os d'Antre Doiro e Minho, porque neste tempo d'agora assim 

os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa 

que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o 

melhor fruito que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente. E esta 

deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. [...] 

E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa 

terra vi. E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, que o desejo que tinha de 

vos tudo dizer mo fez assim pôr pelo miúdo. [...] 

 

Questionário 

1. Localize no texto: para quem Pero Vaz de Caminha escreveu? 

2. Logo no início da carta, Caminha narra um imprevisto. Qual? Imprevistos como esse eram comuns 
naquele período? 

3. Qual o primeiro acidente geográfico nomeado pelos portugueses? Qual o primeiro nome que 
deram para as terras às quais chegaram? 
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4. O escambo é uma relação comercial baseada na troca. Na carta, Pero Vaz de Caminha indica que 
a atividade ocorreu já no primeiro encontro entre indígenas e portugueses. Reescreva o trecho 
da carta que descreve essa troca. 

5. Como os nativos são descritos por Pero Vaz de Caminha? 

6. Em determinado trecho do texto, Caminha indica o interesse dos europeus por metais preciosos. 
Reescreva esse trecho. 

7. Como Caminha descreveu as terras às quais os europeus chegaram? 

8. Em uma das passagens da carta, Caminha afirma que os europeus deveriam salvar os habitantes 
da região à qual chegaram em 1500. O que Caminha quis dizer com isso? 

 

Respostas esperadas: 

1. Caminha escreveu ao rei de Portugal, Dom Manuel I. 

2. O imprevisto é o desaparecimento da caravela do capitão Vasco de Ataíde. No século XVI, os 
naufrágios nos mares eram comuns. Espera-se que os alunos discorram sobre esse fator no 
contexto das grandes navegações.  

3. O primeiro acidente geográfico nomeado no território que viria a ser o Brasil foi o Monte 
Pascoal. O primeiro nome que deram às terras nas quais desembarcaram foi Terra de Vera Cruz.  

• Trecho da carta que relata o escambo:  

Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho, que levava 

na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles deu-lhe um sombreiro de penas d’ave, 

compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de 

papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que 

querem parecer d’aljaveira [...]  

Caminha descreve os nativos da seguinte maneira:  

A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e 

bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam 

nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta 

inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e 

metido por eles um osso branco de comprimento duma mão travessa e de grossura 

dum fuso d’algodão e agudo na ponta como furador. Metem-no pela parte de dentro 

do beiço e o que lhe fica entre o beiço e os dentes é feito como roque de xadrez; e 

em tal maneira o trazem ali encaixado, que lhes não dá paixão nem lhes estorva a 

fala, nem comer, nem beber. [...] 

4. O aluno pode reescrever o trecho sobre os nativos ou escrever a descrição de Caminha com suas 
próprias palavras.  
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• Trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha nos quais ele indica que os europeus estavam 
interessados em metais preciosos:  

O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e uma 

alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar d’ouro muito grande ao 

pescoço. [...]. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou d’acenar 

com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra 

ouro. E também viu um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e então 

para o castiçal, como que havia também prata. [...] 

Outro trecho que indica o interesse dos europeus por metais preciosos é:  

Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma 

cousa de metal, nem de ferro; nem lho vimos.  

5. Caminha descreve a terra à qual chegaram como um lugar “de muito bons ares”, graciosa e com 
muita água.  

6. Espera-se que os alunos respondam que, ao dizer que deveriam “salvar” os nativos, Caminha 
indica que os europeus desejavam impor a eles sua religião, língua e outros costumes. 

No final da aula, peça às duplas que entreguem suas folhas com as respostas e faça a correção 

antes da próxima aula. 

 

Aula 3 – Leitura comentada com o diário de viagem de Cristóvão Colombo  

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, virados para a lousa e para o professor. 

Recursos e/ou material necessário: trechos impressos do diário da primeira viagem de Colombo e um questionário 

impresso por dupla (o questionário pode ser passado na lousa para que os alunos o copiem em seus cadernos, caso não 

seja possível imprimi-lo); folhas para respostas; dicionário; lápis; borrachas e canetas.  

Material de referência: Diários da descoberta da América, de Cristóvão Colombo.  

Atividade 1: Comentário da atividade anterior (10 minutos) 

Inicie a aula devolvendo aos alunos as folhas de respostas da aula anterior corrigidas. Faça 

comentários sobre o questionário e as respostas dadas pela turma.  

Atividade 2: Leitura e análise de documento (35 minutos) 

Faça uma breve introdução da vida de Cristóvão Colombo, com foco em sua primeira viagem 

para a América. Colombo foi o comandante de três caravelas, Pinta, Niña e Santa Maria. Essa expedição 

foi conturbada, com problemas nas embarcações e tentativas de motins dos marinheiros. A chegada à 

América ocorreu em 12 de outubro de 1492; os navegantes permaneceram na região durante dez 

semanas e nesse período a caravela Santa Maria afundou. Colombo deixou muitos dos seus 

marinheiros em uma pequena vila, criada por eles, e retornou à Espanha com as duas outras caravelas. 
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Em seguida, indique como os alunos trabalharão nesta aula. Em dupla, eles farão primeiramente 

a leitura de trechos do diário de Cristóvão Colombo e, na sequência, responderão a um questionário 

sobre o tema. Muitas palavras desconhecidas aparecerão no texto, e seus significados devem ser 

procurados no dicionário. Entregue, para cada dupla, folhas com trechos do diário e com o  

questionário, que estão abaixo.  

• Trechos do diário de Cristóvão Colombo – A primeira viagem (1492-1493). 

Porque, cristianíssimos e mui augustos, excelentes e poderosos soberanos, 

Rei e Rainha das Espanhas e das ilhas do mar, Nossos Monarcas, neste presente ano 

de 1492, depois que Vossas Majestades deram fim à guerra contra os mouros que 

dominavam a Europa. [...] 

Partimos quinta-feira, aos 3 dias de agosto de 1492, da barra de Saltes, às 

oito horas. Avançamos umas sessenta milhas, com grande exaltação até o pôr do sol. 

[...] 

Quebrou-se ou despregou-se o leme da caravela Pinta, que levava Martín 

Alonso Pinzón, o que se acreditou ou desconfiou ter sido obra de um certo Gomes 

Rascón e Cristóbal Quintero, a quem pertencia a caravela, porque lhe causava mágoa 

vê-la seguir nessa viagem; e diz o almirante que, antes da partida, haviam achado 

escondidos, à socapa, como se diz, os ditos cujos. [...] 

[...] Quebrou-se de novo o leme da Pinta e, depois de consertado, 

prosseguiram no rumo da ilha Lanzarote, que é uma das Canárias [...].  

Hoje encontrou-se quase só calmaria com, mais tarde, um pouco de vento. 

Entre o dia e a noite, avançando a duras penas, percorreram treze léguas. Ao 

amanhecer encontraram tantas algas que dir-se-ia que o mar estava atulhado delas, 

e vinham do oeste. Viram um alcatraz. O mar muito liso, como um rio, e o ar mais  

puro do mundo. Avistaram uma baleia, o que é sinal de proximidade de terra, porque 

elas sempre andam por perto da costa. [...] 

[...] Depois que anoiteceu voltou a navegar na sua primeira rota para o oeste; 

fizeram doze milhas por hora; e até as duas da madrugada percorreriam mais 

noventa, o que equivale a vinte e duas léguas e meia. E por ser a caravela Pinta a 

mais veloz e ir na frente do Almirante, achou terra e fez os sinais pedidos pelo 

Almirante. [...] Às duas horas da madrugada surgiu terra, da qual estariam a apenas 

duas léguas de distância. Arriaram todas as velas e ficaram só com a da popa, que é a 

grande sem suplementares, e puseram-se à capa, contemporizando até a sexta-feira, 

quando chegaram a uma ilhota dos Lucaios, que em língua de índios se chamava 

“Guanahani”. [...] ao desembarcar viram árvores muito verdes, muitas águas e frutas 

de várias espécies. O Almirante chamou os dois comandantes e demais acompanhantes, 

e Rodrigo de Escovedo, escrivão de toda a armada, e Rodrigo Sánchez de Segovia, e 
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pediu que lhe dessem por fé e testemunho como ele, diante de todos, tomava, como 

de fato tomou, posse da dita ilha em nome de El-Rei e da Rainha, seus soberanos, 

fazendo os protestos que se requeriam, como mais extensamente se descreve nos 

testemunhos que ali se procederam por escrito. Logo viram-se cercados por vários 

habitantes da ilha. [...] 

“Eu – diz ele –, porque nos demonstraram grande amizade, pois percebi que 

eram pessoas que melhor se entregariam e converteriam à nossa fé pelo amor e não 

pela força, dei a algumas delas uns gorros coloridos e umas miçangas que puseram 

no pescoço, além de outras coisas de pouco valor, o que lhes causou grande prazer e 

ficaram tão nossos amigos que era uma maravilha. Depois vieram nadando até os 

barcos dos navios onde estávamos, trazendo papagaios e fio de algodão em novelos 

e lanças e muitas outras coisas, que trocamos por coisas que tínhamos conosco, 

como miçangas e guizos. Enfim, tudo aceitavam e davam do que tinham com a maior 

boa vontade. Mas me pareceu que era gente que não possuía praticamente nada. 

Andavam nus como a mãe lhes deu à luz; inclusive as mulheres, embora só tenha 

visto uma robusta rapariga. E todos os que vi eram jovens, nenhum com mais de 

trinta anos de idade: muito bem-feitos, de corpos muito bonitos e cara muito boa; os 

cabelos grossos, quase como o pêlo do rabo de cavalos, e curtos, caem por cima das 

sobrancelhas, menos uns fios na nuca que mantêm longos, sem nunca cortar. Eles se 

pintam de preto, e são da cor dos canários, nem negros nem brancos, e se pintam de 

branco, e de encarnado, e do que bem entendem, e pintam a cara, o corpo todo, e 

alguns somente os olhos ou o nariz. Não andam com armas, que nem conhecem, pois 

lhes mostrei espadas, que pegaram pelo fio e se cortaram por ignorância. Não têm 

nenhum ferro: as suas lanças são varas sem ferro, sendo que algumas têm no cabo 

um dente de peixe e outras uma variedade de coisas. Todos, sem exceção, são de 

boa estatura, e fazem gesto bonito, elegantes. Vi alguns com marcas de ferida  

no corpo e, por gestos, perguntei o que era aquilo e eles, da mesma maneira,  

demonstraram que ali aparecia gente de outras ilhas das imediações com a  

intenção de capturá-los e então se defendiam. E eu achei e acho que aqui vêm 

procedentes da terra firme para levá-los para o cativeiro. Devem ser bons serviçais 

e habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz e creio que depressa se 

fariam cristãos; me pareceu que não tinham nenhuma religião. Eu, comprazendo a 

Nosso Senhor, levarei daqui, por ocasião de minha partida, seis deles para Vossas 

Majestades, para que aprendam a falar. Não vi nesta ilha nenhum animal de  

espécie alguma, a não ser papagaios.”  
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Questionário 

1. A quem Colombo escreve? 

2. Logo no início do texto, Colombo narra um imprevisto. Qual? Esse tipo de imprevisto era comum 
no período? 

3. Em certo momento de seu diário, Colombo afirma:  

[...] testemunho como ele, diante de todos, tomava, como de fato tomou, posse 

da dita ilha em nome de El-Rei e da Rainha, seus soberanos, fazendo os protestos que 

se requeriam [...] Logo viram-se cercados por vários habitantes da ilha. 

Elabore um comentário relacionado ao trecho. 

4. Como os nativos são descritos por Colombo no trecho acima? Sua descrição é semelhante à  
descrição de Pero Vaz de Caminha que analisamos anteriormente? 

5. Como Colombo descreveu as terras às quais ele e seu grupo chegaram? 

6. Na carta de Pero Vaz de Caminha, é reletado o escambo entre indígenas e europeus. No diário 
de Colombo, essa relação também é mencionada? Se sim, reescreva o trecho do diário. 

7. Em certo momento, Colombo aponta que, provavelmente, existiam conflitos entre os nativos. 
Reescreva o trecho em que isso é mencionado. 

8. Indique semelhanças entre a carta de Pero Vaz de Caminha e o diário de Colombo. 
 

Respostas esperadas: 

1. Colombo escreve ao rei e à rainha da Espanha à época, Fernando e Isabel. 

2. O leme da caravela Pinta foi despregado ou quebrado. Provavelmente imprevistos como esse 
eram comuns no período. Na carta de Caminha, por exemplo, ele afirma que a caravela de Vasco 
de Ataíde desapareceu no oceano Atlântico. 

3. Espera-se que, ao comentarem o trecho, os alunos apontem a contradição de os espanhóis 
tomarem posse de uma ilha sendo que o local já era habitado. 

4. Colombo caracteriza os nativos como belos, de gestos bonitos e elegantes, descrevendo a forma 
como arrumam os cabelos, as pinturas que fazem na pele e outros detalhes. Caminha também 
descreve a beleza dos nativos (nesse ponto as descrições são semelhantes), e ambos mencionam 
que esses povos que eram “inocentes” e que deveriam ser “salvos” pelos europeus. 

5. Colombo descreveu as terras às quais chegou como um lugar “com árvores muito verdes, muitas 
águas e frutas de várias espécies”, ou seja, uma rica paisagem natural. Colombo, um navegador e 
não um escrivão como Caminha, é mais contido na descrição do lugar. 

6. Sim. O trecho que relata o escambo é:  
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[...] dei a algumas delas uns gorros coloridos e umas miçangas que puseram 

no pescoço, além de outras coisas de pouco valor, o que lhes causou grande prazer e 

ficaram tão nossos amigos que era uma maravilha. Depois vieram nadando até os 

barcos dos navios onde estávamos, trazendo papagaios e fio de algodão em novelos 

e lanças e muitas outras coisas, que trocamos por coisas que tínhamos conosco,  

como miçangas e guizos.  

7. O trecho que trata do conflito com os nativos: 

Vi alguns com marcas de ferida no corpo e, por gestos, perguntei o que era 

aquilo e eles, da mesma maneira, demonstraram que ali aparecia gente de outras  

ilhas das imediações com a intenção de capturá-los e então se defendiam. E eu achei 

e acho que aqui vêm procedentes da terra firme para levá-los para o cativeiro. 

8. Espera-se que os alunos apontem que ambos os textos foram escritos para os respectivos reis 
europeus financiadores das expedições. Os imprevistos também são um ponto em comum: um 
leme da Pinta se quebrou, a Santa Maria afundou e a caravela de Vasco de Ataíde desapareceu. 
Ambos descreveram os nativos de forma semelhante, como belos e ingênuos . Os dois se 
preocuparam em relatar a beleza das terras à qual chegaram e afirmar que os nativos poderiam 
se tornar cristãos. 

No final da aula, peça às duplas que entreguem suas folhas com as respostas e faça a 

correção antes da próxima aula. 

 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um 

dos alunos. Observe a participação de cada aluno, o empenho e a evo lução individual durante 

o desenvolvimento da sequência didática.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de, em suas respostas 

no questionário, compreender aspectos da lógica mercantil por trás da expansão marítima europeia 

e a importância da centralização política nesse processo. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos identifiquem as diferentes tecnologias 

que possibilitaram essa expansão e que, no mesmo momento da expansão europeia, árabes e  

chineses também navegavam pelos oceanos buscando ampliar seus domínios.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre os relatos dos navegantes do período da expansão marítima europeia, é correto afirmar que: 

a) tratavam apenas das questões técnicas, do trajeto da viagem, da velocidade das 

embarcações e dos problemas que ocorriam com essas embarcações. 

b) relatavam apenas como eram os habitantes dos lugares aos quais chegavam, suas 

características físicas e aspectos culturais.  

c) relatavam fatos sobre os mais diversos assuntos, desde as condições das embarcações, 

como eram as populações nativas e as características das terras às quais chegavam. 

d) relatavam, na maioria das vezes, detalhes da visão dos navegantes durante a viagem, já 

que eram escritos para suas famílias. 

 

2. Estão entre as tecnologias que possibilitaram a expansão marítima: 

a) o astrolábio, a cartografia e a bússola. 

b) a caravela, o motor e os navios de ferro. 

c) a cartografia, a informática e a bússola. 

d) a âncora, o astrolábio e computadores. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2. Alternativa correta: a. 


