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1- O Estado Português na grandes
navegações: fatores do pioneirismo
português

• Estado Nacional precocemente centralizado e
fortalecido com a Revolução de Avis

• Integração Territorial e localização privilegiada
• Burguesia Mercantil com recursos disponíveis
• Conhecimentos náuticos e técnicas de navegação
• Ausência de conflitos internos e externos
• Necessidade de matérias primas, mão de obra e

metais preciosos



2- Fases do processo expansionista português e a 
chegada ao Brasil

• a tomada de Ceuta (1415) norte da África

• a ilha da Madeira (1418)

• Cabo Branco (1442) e Cabo Verde (1456)

• ultrapassagem do Cabo Bojador(1434)

• 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas 

OBS. Portugal e Espanha, intermediados pelo papa Alexandre VI, 
firmaram o TRATADO DE TORDESILHAS( 1494) que estabeleceu 
um meridiano imaginário dividindo o mundo a 370 léguas de Cabo 
Verde. A porção oeste pertenceria à Espanha ( beneficiada dois 
anos antes com a chegada de Colombo ao “novo mundo”( América)

enquanto, à leste, pertenceria a Portugal que garantiu o monopólio 
do caminho africano para a chegada às Indias.

• 1498, Vasco da Gama chegou a Calicute (Índia). 

• 1500  (22/04) Pedro Álvares Cabral, em viagens para as Índias, 
tomou posse das terras brasileiras em nome do rei de Portugal.
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- Cabral e os tripulantes das caravelas e naus imaginaram

que se tratava de uma ilha e a batizou de “Ilha de Vera

Cruz” ( 1500 ) . Anos depois, Pedro Américo constatou

que se tratava de um território em um continente que foi

rebatizado “Terra de Santa Cruz” ( 1505) . Entretanto, a

grande quantidade de pau-brasil presente nas costas

acabou por conduzir ao nome definitivo de “terra

brasilis”( 1511).



3- Primeiros habitantes do Brasil

 Os grupos indígenas tribais mais importantes 
eram os do tronco Tupi-guaranis, Jê ou Tapuias, 
Nuaruak ou maipurés e Caraíbas ou caribas. 

 Mesmo entre os índios brasileiros, não havia 

homogeneidade, por suas variadas nações e 

culturas. Características:

.caça, pesca e a coleta

.agricultura de subsistência(prática da coivara)

.casamento endogâmico

.poligamia tolerada mas pouco freqüente

.politeístas e animistas

.cerâmica, madeira e palha.



Existiam no território Brasileiro,mais de 1 000 povos, sendo
dois a dez milhões de indígenas.

 Hoje, no Brasil, vivem 896 mil índios, cerca de 0,47% da
população brasileira, segundo dados do Censo 2010. Eles
estão distribuídos entre 688 Terras Indígenas e algumas
áreas urbanas.

 As motivações para este enorme decréscimo vão , desde
agressão direta de colonizadores passando pelas epidemias
de doenças.

Prevalece uma enorme diversidade cultural entre os povos
indígenas no Brasil(305 etnias e 274 línguas, pelo menos,
são faladas pelos membros destas sociedades).



MÓDULO 01- POVOAMENTO DA AMÉRICA 
E A CHEGADA DOS PORTUGUESES


