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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir o desenvolvimento da navegação e a busca por 
novas rotas de comércio como fatores preponderantes para a conquista de 
outros territórios pelas potências navais da época como Portugal e Espanha.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

Expansão Marítima: em Busca de Riquezas

Colombo sonhava com o paraíso terrestre, o “Outro Mundo”, e com 
as suas riquezas. Obra de Ghirlandaio Ridolfo (1483-1561). Museu 
Naval, Gênova, Itália.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham aprendido 
que:

 • Influenciados pelo pensamento medieval, os navegadores euro-
peus viam o Oceano Atlântico como um lugar cheio de perigos 
assustadores, mas também como o caminho para terras reple-
tas de riquezas;

 • Com a expansão da burguesia e do comércio em Portugal e 
Espanha e o controle do comércio mediterrâneo pelas cidades 
italianas e pelos turcos muçulmanos, a solução para se chegar 
aos preciosos produtos do Oriente era buscar novas rotas marí-
timas de comércio;

 • Portugal foi pioneiro com a travessia do Cabo das Tormentas, 
depois chamado de Cabo da Boa Esperança, em 1488;

 • Cristóvão Colombo acreditava que ao navegar para Oeste, o Oci-
dente, chegaria à Leste o Oriente devido à curvatura da Terra;

 • Após convencer os reis espanhóis, Colombo parte com modes-
tos três navios e chega à América, que ele acreditava serem as 
índias. Chama os habitantes do lugar de índios;

 • A descoberta provoca um incidente diplomático entre Portugal 
e Espanha que resulta no Tratado de Tordesilhas, um acordo 
que divide o continente entre portugueses e espanhóis;

 • Intencionalmente, ou não, Pedro Álvares Cabral, que tinha a mis-
são de chegar a Calicute na Índia, acha o sul do continente ame-
ricano em abril de 1500;

 • A violência dos espanhóis (com armas de fogo e cavalos), alia-
da a profecias religiosas e alianças com inimigos dos astecas, 
fez com que Hernán Cortés levasse à extinção um dos maiores 
impérios da Mesoamérica.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Vencendo a água e o ar - Caravelas e as Grandes Navegações

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 

 • Sala de vídeo e Datashow.
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PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  Professor, as Ciências Sociais são, a seu modo subje-
tivo de analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises e 
resenhas de filmes, seminários, são fundamentais para o exercício da opinião. 
É importante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos 
válidos. A sugestão aqui é a exibição do filme 1492 – A Conquista do Paraíso.

AULAS 1 E 2

Professor, realize a leitura compartilhada dos tópicos 1 e 2 e, durante a leitura 
do tópico 2, leia também com a classe o tópico CONVERSA DE HISTORIADOR 
da página 159 e, na sequência, peça aos alunos que pesquisem o final da di-
nastia de Avis. O resultado das pesquisas poderá ser lido e discutido em sala 
de aula.

Peça aos alunos para analisar o mapa conhecido como portulano da página 
160. Qual o território facilmente identificado no mapa?

Após a leitura do tópico 2, realize a leitura compartilhada do tópico OUTRA 
DIMENSÃO/ECONOMIA da página 162 e discuta com a classe por que a to-
mada de Constantinopla não interrompeu o abastecimento de especiarias 
orientais na Europa e se a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, 
pode ser considerada um marco cronológico eurocêntrico.  

AULAS 3 E 4 

Professor, para enriquecer suas aulas sobre expansão marítima nos séculos 
XV e XVI, a sugestão é buscar na internet a obra DIÁRIOS DA DESCOBERTA 
DA AMÉRICA de Cristóvão Colombo, disponível em http://www.lpm.com.br/
livros/Imagens/diarios_da_descoberta_da_america.pdf.

Realize com os alunos a leitura dos tópicos 3 e 4. Durante a leitura do tópico 
4, peça que observem o mapa da página 165, que mostra os tratados Inter 
Coetera e de Tordesilhas. Eles devem perceber que a diferença de territórios é 
significativa de um para outro tratado.

Durante a leitura do tópico 4, realize com a classe a leitura do tópico INVES-
TIGANDO O DOCUMENTO da página 166 e peça que os alunos, em grupo, 
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comparem e discutam os documentos, considerando os objetivos comerciais 
da expansão marítima ibérica. Se preferir leve a discussão para o âmbito da 
sala de aula.

Após a leitura do tópico 4, realize com a classe a leitura do tópico OUTRA 
DIMENSÃO/PERSONAGEM da página 167 e peça que os alunos pesquisem 
os navegadores que auxiliaram Colombo e Cabral em suas “descobertas”. Se 
preferir, discuta os resultados das pesquisas com a classe.

Durante a leitura do tópico 5, leia com os alunos o tópico CONVERSA DE HIS-
TORIADOR da página 168 e, com base no que a classe já estudou, discuta 
com eles se é possível dizer que a descontinuidade geográfica e a superfi-
cialidade do povoamento português em suas possessões ultramarinas torna 
discutível a utilização do conceito de império ou de colonização portuguesa 
no ultramar.

Após a leitura do tópico 4, realize com a classe a leitura do tópico OUTRA 
DIMENSÃO/LINGUAGENS da página 169 e peça que os alunos analisem a 
afirmação que se pede no tópico e discuta com a classe o resultado dessas 
análises.

Após a leitura do tópico 6, leia com a classe o tópico IMAGENS CONTAM A 
HISTÓRIA da página 171 e, baseado na imagem do tópico, discuta com a 
sala qual o papel atribuído pelos nativos a Malinche na conquista espanhola 
do México; como explicar a presença de indígenas nos dois lados da conver-
sação; e a figura de Malinche teve vida longa no imaginário mexicano, dando 
origem a um termo no século XX conhecido como malinchismo. Peça que 
pesquisem o significado do termo.

AULAS 5 E 6

Professor, aproveite estas aulas para exibir o filme primoroso de Ridley Scott 
1492 – A Conquista do Paraíso, disponível em https://www.youtube.com/wa-
tch?v=fUIm3z1lcL0, que mostra o empenho do navegador Cristóvão Colombo 
em provar que se pudesse navegar para Oeste encontraria as Índias, devido 
a esfericidade do mundo. Os alunos irão se deparar com a Espanha em seu 
processo de unificação e o fim das Guerras de Reconquista, com os entra-
ves impostos pela Igreja Católica, com e encontro entre europeus ” indígenas, 
com as relações de alteridade, com a violência e truculência da conquista es-
panhola da América. Após a exibição do filme, peça aos alunos que elaborem 
uma resenha crítica e, em seguida promova uma discussão com a sala. 
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar (página ), Vamos 
testar? (página ) e Conexões (página ), ou então elabore um questionário que 
pode ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


