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Como os europeus enxergavam o 
mundo...



Razões que levaram à Expansão 
Marítima

►Tomada de 
Constantinopla pelos 
turco-otomanos em 
1453. (queda do 
Império Romano 
Oriental)

►Monopólio do comércio 
de especiarias por 
comerciantes de 
Veneza e Gênova 

► Expansão da fé 
católica

►Busca por novas áreas 
mineradoras





Desenvolvimento da ciência naútica

►Arquitetura Naval: Caravelas, Naus, 
Carracas

►Cartografia



►Instrumentos náuticos: Tábuas 
astronômicas, astrolábio ( utilizado para 
medir a altura dos astros acima do 
horizonte) , quadrante, 



Como chegar ao Oriente???



Navegações Portuguesas

► Conquista de Ceuta (1415) – Controle do 
estreito de Gibraltar



► Ilha da Madeira (1418), Açoures (1427)
► Cabo do Bojador (1434) – fim dos mitos locais 

Mar Português
Fernando Pessoa

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães 
choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do 
Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo 
deu,
Mas foi nele que espelhou o céu.



►Bartolomeu Dias- Atingiu o Cabo da Boa 
Esperança (antigo Cabo das Tormentas), 
em 1487, ligando o oceano Atlântico ao 
Índico. 



►Vasco da Gama alcança a Índia (1497-99)



Chegada dos portugueses ao Brasil

► Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor da 
armada que se dirigiria à Índia. A sua missão era a 
de estabelecer relações diplomáticas e comerciais.

►A armada possuía 10 naus e 3 caravelas e 
transportou cerca de 1.500 homens.

►Acabou desviando a rota e avistando o Monte 
Pascoal, no litoral da Bahia.

► Portugal tomou posse da nova terra, que recebeu 
o nome de “Ilha de Vera Cruz”





Navegações Espanholas

►Os espanhóis iniciam suas navegações após 
a expulsão dos mouros de Granada em 
(1492)

►Liderados por Cristovão Colombo, os 
espanhóis queriam atingir as Índias 
contornando o mundo. Ou seja, eles 
acreditavam que a terra era redonda, uma 
aposta muito arriscada...



►Colombo chegou à América em 1492. 
Inicialmente acreditava ter chegado nas 
Índias.

►Navegando para oeste, Colombo não 
chegou às "Índias ocidentais", como pensou 
no início, mas sim ao que era para os 
europeus um Novo Mundo: a América, 
assim chamada em 1507 por cartógrafos em 
honra de Américo Vespúcio, o primeiro a 
sugerir que as terras recém-descobertas 
não eram as Índias mas um novo 
continente. 





Tratado de Tordesilhas (1492)
►Foi um tratado entre Portugal e Espanha 

que dividia as possíveis novas conquistas 
entre os dois Estados.

►O tratado definia como linha de demarcação 
o meridiano 370 léguas a oeste do 
arquipélago de Cabo Verde. Esta linha 
estava situada a meio-caminho entre estas 
ilhas (então portuguesas) e as ilhas 
descobertas por Colombo 





Tratado de Madrid (1750)

►Posteriormente, durante a União Ibérica, os 
portugueses se expandiram de tal forma na 
América do Sul que, em 1680, visando o 
comércio com a bacia do rio da Prata e a 
região andina, fundaram um 
estabelecimento à margem esquerda do 
Prata, em frente a Buenos Aires: a Colônia 
do Sacramento. 



► O Tratado de Madrid foi firmado para definir os limites 
entre as respectivas colônias sul-americanas, pondo fim 
assim às disputas territoriais. O objetivo do tratado era 
substituir o de Tordesilhas, o qual já não era mais 
respeitado na prática.


