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A evolução territorial da América portuguesa: 

tratados internacionais e cartografia do período 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 13 

 

Introdução 

Esta sequência didática tem como principal objetivo analisar a formação histórico-geográfica 

da América portuguesa por meio de mapas históricos e tratados internacionais que definiram os 

limites desse território. Por trabalhar com cartografia histórica, esta sequência didática favorece 

a interdisciplinaridade com Geografia e a percepção da História como um conhecimento que estuda 

a ação humana desenvolvida no tempo e no espaço. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa e a 
distribuição de sua população. 

• Identificar tratados internacionais que contribuíram para a demarcação das fronteiras 
do Brasil colonial. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A estruturação dos vice-reinos  
nas Américas  

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América 
portuguesa por meio de mapas históricos.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Tratados internacionais e a América portuguesa 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou outro local com projetor multimídia e computador com acesso à internet. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, viradas para o local no qual as projeções serão realizadas. 

Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia e computador com acesso à internet. Caso não seja possível 

utilizar esse tipo de recurso, imprima os mapas e as imagens e leve-os para a sala de aula.  

Materiais de referência: 

• mapa-múndi de Giovanni Leardo, século XV, disponível em: <http://www.wdl.org/pt/item/6763/>;  

• Tratado de Tordesilhas digitalizado, disponível em: 

<http://purl.pt/162/1/brasil/obras/tratado_tordesilhas/index.html>;  

• planisfério de Cantino, 1502, disponível em: <www.museoscolonia.com.uy/documentos/objetos-del-mes/118-

planisferio-de-cantino-1502>;  

• imagem da barreira da Serra do Mar, disponível em: <http://atlas.fgv.br/marcos/administracao-colonial-nos-

seculos-xvi-e-xvii/mapas/barreira-da-serra-do-mar>;  

• mapa mostrando as capitanias portuguesas do século XVI, disponível em: 

<http://atlas.fgv.br/marcos/administracao-colonial-nos-seculos-xvi-e-xvii/mapas/capitanias-portuguesas-no-

seculo-16> (acessos em: 25 set. 2018).  

Atividade 1: Aula expositiva – Introdução da temática (10 minutos)  

Inicie a aula fazendo um breve levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre o tema 

que será trabalhado nesta sequência didática. Faça perguntas como: “Quem foram os europeus que 

chegaram primeiro ao Brasil? Qual foi o primeiro lugar do território brasileiro ocupado pelos 

portugueses? O que foi o Tratado de Tordesilhas?”. 

Apresente o mapa-múndi de Giovanni Leardo, feito no século XV e atualmente sob a guarda 

da Biblioteca da Sociedade Geográfica Americana. O mapa de Leardo é característico do período 

medieval. No centro dele, temos a cidade de Jerusalém, considerada naquele momento histórico o 

centro do planeta, por conta da grande influência da Igreja católica na cultura europeia. No mapa, 

estão representadas também a Europa e partes da Ásia e África. Antes das grandes navegações e da 

expansão marítima, esse era o mundo na crença dos europeus. Era assim que o viam. Relembre aos 

alunos que Colombo chegou à América em uma expedição espanhola em 1492. Em 1500, a serviço da 

Coroa de Portugal, Cabral desembarcou no que viria a ser Porto Seguro, no Brasil. 

Atividade 2: Aula expositiva – Tratados internacionais sobre o território da América 

portuguesa (35 minutos)  

Antes da chegada de Cabral à América, um acordo internacional começou a definir os limites 

daquilo que viria a ser o Brasil muito tempo depois. Projete imagens da versão original do Tratado de 

Tordesilhas, atualmente sob a guarda da Biblioteca Nacional de Portugal. Mostre para os alunos que 

essa é a reprodução digital do documento original, assinado pelos reis da Espanha e de Portugal. O 

acordo foi feito na cidade espanhola de Tordesilhas e assinado em 7 de junho de 1494. Nele, os reis 

de Portugal e da Espanha dividiam as terras recém-descobertas e, também, as que viriam a ser 

http://www.wdl.org/pt/item/6763/
http://purl.pt/162/1/brasil/obras/tratado_tordesilhas/index.html
http://www.museoscolonia.com.uy/documentos/objetos-del-mes/118-planisferio-de-cantino-1502
http://www.museoscolonia.com.uy/documentos/objetos-del-mes/118-planisferio-de-cantino-1502
http://atlas.fgv.br/marcos/administracao-colonial-nos-seculos-xvi-e-xvii/mapas/barreira-da-serra-do-mar
http://atlas.fgv.br/marcos/administracao-colonial-nos-seculos-xvi-e-xvii/mapas/barreira-da-serra-do-mar
http://atlas.fgv.br/marcos/administracao-colonial-nos-seculos-xvi-e-xvii/mapas/capitanias-portuguesas-no-seculo-16
http://atlas.fgv.br/marcos/administracao-colonial-nos-seculos-xvi-e-xvii/mapas/capitanias-portuguesas-no-seculo-16
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exploradas. Uma linha imaginária, de norte a sul, passava a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As 

terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha, e as terras a leste pertenceriam a Portugal. 

Em seguida, projete o planisfério de Cantino, de 1502. Cantino foi um mercador italiano que 

viveu em Portugal e que, para muitos estudiosos, era um espião. Provavelmente baseado em 

testemunhos das expedições marítimas europeias do começo do século XVI, Cantino solicitou a 

alguém que elaborasse o mapa. O mapa é um dos primeiros a apresentar um pedaço do que viria a 

ser o Brasil e, também, um dos primeiros a representar o Tratado de Tordesilhas. No mapa de 

Cantino, sobre a linha de Tordesilhas, está escrito “Este é o marco entre Castela [Espanha] e 

Portugal”. Na área que representa o nordeste do Brasil, vemos representadas três araras. Nos 

primeiros anos após a chegada dos europeus, alguns mapas apresentam a região que hoje 

corresponde ao Brasil como a “terra dos papagaios”. 

A primeira tentativa de ocupar os territórios da América portuguesa se deu com a 

implantação do sistema de capitanias hereditárias. As áreas a leste da linha de Tordesilhas foram 

divididas em 15 faixas de terra entregues a 12 donatários, que tinham como principais obrigações 

ocupar e proteger suas terras e torná-las lucrativas. Este sistema prosperou em apenas três 

capitanias: São Vicente, Bahia e Pernambuco. A Serra do Mar, presente em quase todo o litoral do 

Sudeste e Sul do país, foi um obstáculo que dificultou a penetração para o interior do território; por 

esse motivo, a grande maioria das primeiras vilas fundadas pelos portugueses estavam situadas no 

litoral. Projete a imagem que mostra a barreira da Serra do Mar. Nela, mostre as vilas de Santos e de 

São Vicente. Aponte também a Serra do Mar que, em São Paulo, chega a 750 metros de altitude. No 

período, as maiores localidades da América portuguesa situavam na área litorânea. 

Apresente também a imagem das capitanias no século XVI, que mostra o povoamento da 

América portuguesa durante o início da colonização. Mostre como a população estava concentrada 

no litoral e, principalmente, no nordeste do território. As linhas em laranja, na vertical, são as 

diferentes posições da linha de Tordesilhas que apareciam em diversos mapas do período. 

Os portugueses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Bandeirantes, mineradores,  

padres jesuítas e criadores de gado adentraram nas terras que, pelo tratado, pertenceriam à Coroa 

espanhola. Muitos conflitos ocorreram entre as duas Coroas por esse motivo. Para dar fim a essas 

disputas, em 1750, os representantes de Portugal e da Espanha estabeleceram um novo acordo, 

formalizado com o Tratado de Madri. Por esse tratado, a América portuguesa mais que dobrou de 

tamanho e suas fronteiras ficaram próximas das atuais fronteiras do território brasileiro. 
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Aula 2 – Cartografia e a evolução territorial da América portuguesa 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados em duplas. 
Recursos e/ou material necessário: um questionário impresso por dupla (as questões podem ser escritas na lousa para 
que os alunos as copiem em seus cadernos, caso não seja possível imprimir o questionário);  

• planisfério político, disponível em: 
<https://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/mundo/planisferio_pol.pdf>;  

• mapa-múndi de Henricus Martellus, século XV, disponível em: <www.bl.uk/collection-items/world-map-by-
henricus-martellus>;  

• planisfério de Cantino, 1502, disponível em: <www.museoscolonia.com.uy/documentos/objetos-del-mes/118-
planisferio-de-cantino-1502>;  

• mapa da divisão administrativa do Brasil colonial no final do século XVIII, disponível em: 
<http://atlas.fgv.br/marcos/crise-do-sistema-colonial/mapas/divisao-administrativa-da-colonia-no-fim-do-
seculo-18> (acessos em: 25 set. 2018). Os mapas podem ser impressos e levados para a sala de aula para 
consulta dos alunos.  

Atividade 1: Aula expositiva – Retomada de conceitos (10 minutos)  

Retome conceitos estudados na aula anterior. Lembre aos alunos que o primeiro acordo 

internacional que começou a definir o território do que viria a ser o Brasil, séculos depois, foi o Tratado 

de Tordesilhas, de 1494. A primeira tentativa de ocupação portuguesa do território foi com a 

implantação do sistema de capitanias hereditárias. As terras da América portuguesa foram divididas em 

15 partes e entregues a fidalgos portugueses, mas apenas três capitanias prosperaram: São Vicente, 

Pernambuco e Bahia. A Serra do Mar tornou-se uma barreira natural que dificultou o acesso ao interior 

do Sul e Sudeste e, por esse motivo, as maiores vilas que surgiram na época colonial estavam 

localizadas no litoral. Ainda hoje, a população brasileira está concentrada na região litorânea do país. 

Os portugueses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, o que gerou muitos conflitos 

entre as coroas de Portugal e Espanha. Para superar esses conflitos, foi assinado, em 1750, o Tratado 

de Madri, aumentando muito o território da América portuguesa, tornando seus limites semelhantes 

ao atual território brasileiro. 

Atividade 2: Análise de mapas (35 minutos) 

Para responder ao questionário, os alunos deverão analisar os mapas indicados para esta aula.  

 

Questionário: 

1. Localize a representação do Brasil no planisfério atual. Descreva a localização do país no mundo 
(mencionando o continente no qual se situa e o oceano que o banha). 

2. O que o mapa de Henricus Martellus mostra? Quais continentes são representados nesse mapa? 

3. No mapa de Henricus Martellus, qual continente é representado de forma mais próxima ao que 
observamos hoje nos mapas? Por que isso deve ter ocorrido? 

https://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/mundo/planisferio_pol.pdf
http://www.bl.uk/collection-items/world-map-by-henricus-martellus
http://www.bl.uk/collection-items/world-map-by-henricus-martellus
http://www.museoscolonia.com.uy/documentos/objetos-del-mes/118-planisferio-de-cantino-1502
http://www.museoscolonia.com.uy/documentos/objetos-del-mes/118-planisferio-de-cantino-1502
http://atlas.fgv.br/marcos/crise-do-sistema-colonial/mapas/divisao-administrativa-da-colonia-no-fim-do-seculo-18
http://atlas.fgv.br/marcos/crise-do-sistema-colonial/mapas/divisao-administrativa-da-colonia-no-fim-do-seculo-18
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4. Compare o mapa de Henricus Martellus com o mapa de Cantino. Quais as diferenças entre eles? 

Quais regiões aparecem no mapa de Cantino mas não no mapa de Martellus? 

5. No mapa de Cantino, uma linha escura atravessa, de norte a sul, uma grande porção de terras, e 
junto a ela há a frase “Este é o marco entre Castela e Portuguali”. Como se chama essa linha? 
Explique a função dela. 

6. O mapa que mostra a divisão administrativa do Brasil colonial no final do século XVIII representa 
os limites posteriores ao Tratado de Madri, de 1750. Quais as diferenças entre o território 
representado nesse mapa do final do século XVIII e o atual mapa do Brasil? 

7. No final do século XVIII, quais eram as três regiões mais povoadas do Brasil? Quantas pessoas 
viviam em cada uma delas? 

8. No final do século XVIII, a capitania de São Paulo abrangia a região que corresponde a quais 
estados atuais? 

9. O estado onde você mora fazia parte de qual região administrativa da América portuguesa no 
final do século XVIII? 

 

Respostas esperadas: 

1. O Brasil está localizado na região sudoeste do planisfério atual. O Brasil é um dos países da 
América do Sul, banhado pelo oceano Atlântico. 

2. O mapa de Martellus representa o mundo conhecido no período anterior às grandes navegações. 
São representadas no mapa a Europa e partes da África e Ásia. 

3. No planisfério de Henricus Martellus, o continente europeu é representado de forma muito 
próxima de como o conhecemos hoje. Martellus era europeu, e os mapas da Europa já eram 
feitos havia muito tempo. Além disso, os europeus conheciam minuciosamente a região, mas 
não outros continentes.  

4. No mapa de Cantino, a representação da África é muito próxima da atual. Além disso, no mapa 
de Cantino, aparecem terras de um novo continente, a América. Podemos observar as ilhas do 
Caribe e partes da América do Sul. 

5. A linha que atravessa o mapa de Cantino, de norte a sul, representa a divisão do mundo firmada 
no Tratado de Tordesilhas, acordo feito entre as coroas de Portugal e da Espanha em 1494. Esse 
acordo determinava que as terras a oeste da linha seriam da Espanha, enquanto as terras a leste 
seriam de Portugal. 

6. O atual Acre era uma região que se situava na América espanhola (posteriormente, na Bolívia), 
assim como parte dos atuais Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas. 

7. No final do século XVIII, as regiões mais povoadas da América portuguesa eram: Minas Gerais, 
com 363 mil habitantes; Pernambuco, com 230 mil habitantes; e a Bahia, com 229 mil habitantes. 
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8. São Paulo ocupava as regiões que hoje correspondem aos estados de São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina.  

9. Resposta pessoal, que deverá ser desenvolvida com base na localização da escola. 

Durante a resolução do questionário, transite pelas duplas dirimindo as dúvidas que surgirem 

e oriente os alunos em suas dificuldades. No final da aula, recolha as folhas de respostas, corrija-as, 

fazendo comentários, e devolva-as na 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 dos alunos. 

Observe a participação de cada um e também o desempenho das duplas nas respostas ao 

questionário. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender a 

formação histórico-geográfica do território da América portuguesa por meio de diferentes mapas 

históricos e os principais tratados internacionais que definiram esse território. Também se espera 

que os alunos possam compreender que a atual concentração da maior parte da população brasileira 

no litoral do Brasil é fruto de um processo que se iniciou na época colonial. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre o Tratado de Tordesilhas, é correto afirmar que: 

a) envolveu vários países da Europa, dividindo as terras americanas entre seus reinos.  

b) envolveu Portugal e Espanha, e transformou os limites do território em algo semelhante ao 

Brasil atual. 

c) foi desrespeitado pelos portugueses, que avançaram sobre terras que seriam da Espanha. 

d) foi uma imposição da Espanha sobre o reino de Portugal, após a vitória em uma guerra.  

 

2. Sobre a ocupação do território da América portuguesa, é correto afirmar que: 

a) os portugueses ocuparam rapidamente o interior do Brasil para conquistar terras da Espanha. 

b) os portugueses construíram a maior parte das vilas em áreas litorâneas.  

c) os portugueses se preocuparam em ocupar primeiramente o interior do território. 

d) o sistema de capitanias hereditárias obteve sucesso em todos os casos. 
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Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2. Alternativa correta: b. 


