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Grandes Navegações Oceânicas – Desafios e consequências. 

Ataíde Felício dos Santos  

No roteiro 6 da 2ª escala, vimos que os portugueses, seguidos dos espanhóis tiveram uma 

participação decisiva para a ampliação do comércio mundial, queriam encontrar novas rotas 

marítimas para a venda dos produtos/mercadorias europeus comercializados nos mercados africanos, 

indianos e asiáticos. O fragmento de texto abaixo é parte do roteiro 6, e trata sobre esse momento 

histórico. 

“Os portugueses foram os primeiros a fazer viagens pelo oceano Atlântico. Eles, como outros 

europeus, imaginavam que o oceano era povoado por monstros, dragões que cuspiam fogo e 

até que havia um grande buraco onde os navios iriam cair.   

Os espanhóis também investiram nas viagens marítimas e foram os primeiros a encontrar 

novas terras, quando o navegador Cristóvão Colombo, em 1492 (XV), chegou ao local que 

depois iria ser chamado de América. 

Em 9 de março de 1500 (XV), as caravelas chefiadas pelo navegador português Pedro Álvares 

Cabral saíam de Lisboa e, no dia 22 de abril, – 44 dias após a partida – chegavam à terra que 

depois veio a se chamar Brasil.”  

(Fonte: Schmidt, Dora. Historiar-4, Ed. Scipione, São Paulo, 2007). 

A partir dos séculos XV, com o início das viagens de longo alcance, pelas novas rotas 

marítimas, isto é, “mar adentro”, “por mares abertos”, portugueses e espanhóis perderam o medo de 

se aventurarem.  

A viagem do 

navegador Cristóvão 

Colombo, nascido em 

Gênova-Itália, tinha como 

objetivo encontrar novas rotas 

para o comércio dos produtos 

espanhóis, para isso contou 

com o apoio político e 

econômico da Coroa 

espanhola e também de 

investidores interessados em 

lucrar com sua viagem às 

Índias, isto é, aos mercados 

asiáticos.  
Três Naus, Pinta, Nina e Santa Maria: um destino 



Navegando para o oeste, em mar aberto, embora não tenha conseguido chegar ao destino 

traçado, isto é, às Índias, Colombo chegou ao imenso território americano, na parte central da 

América e abriu caminho para que os portugueses pudessem também financiar e realizar a histórica 

viagem do navegador português, Pedro Álvares Cabral, em 1500, que deu origem ao Brasil 

português.  

Quando aqui aportaram as treze embarcações portuguesas, comandada por Pedro Alvares 

Cabral, o objetivo era tomar posse das terras brasileiras para a Coroa portuguesa, de acordo com o 

documento assinado, oito anos antes, pelos governos de Portugal e Espanha no ano de 1494, na 

cidade de Tordesilhas, na Espanha. Daí, o documento ter ficado conhecido como “Tratado de 

Tordesilhas”. 

Entre a viagem de Colombo e a viagem de Cabral, apenas 8 anos 

se passaram e representaram um enorme esforço e avanço de ambos os países 

no domínio dos oceanos e na ampliação dos mercados africanos, indianos e 

asiáticos. O objetivo era venderem e trocarem seus produtos e comprarem 

outros produtos nesses mercados e revenderem na Europa, obtendo enormes 

lucros. Para se ter uma ideia, “o navegador português Vasco da Gama, em 

sua 2ª viagem à Índia, trouxe seus navios abarrotados com 

mercadorias/produtos, quantidade igual à que os venezianos levavam um ano 

para trazer por terra, em lombo de animais ou em carretões”.  

 

 

Com a maior oferta de 

mercadorias, os preços caíram muitíssimo. 

Em 1503, por exemplo, se comprava 

pimenta em Lisboa por um quinto (1/5) do 

preço que se comprava em Veneza”. 

 

 

 

As consequências sociais, econômicas e culturais da expansão marítima europeia foram 

imensas. Por exemplo:  

• O consumo na Europa de mercadorias/produtos vindos dos mercados orientais, africanos, 

asiáticos e das colônias americanas, aumentou e se popularizou; 

• A ideia de que a terra era esférica e os oceanos navegáveis foi amplamente difundida; 

• A compreensão de que o sol é o centro do sistema solar e que os planetas é que giram em 

torno do sol e não o contrário; 

• Divulgação da cultura europeia e do cristianismo católico em outras partes do mundo; 

• Início da formação de impérios, com o surgimento de novas colônias europeias na Ásia, 

África e América; o Brasil é um exemplo da maior colônia portuguesa no mundo.  

• A utilização de trabalho escravo nas colônias, como o Brasil, foi ampliada, embora esse 

modo de trabalho já estivesse em declínio, isto é, desaparecendo no território europeu.  

Vasco da Gama indo para a Índia 

Gravura de Pedro Alvares Cabral 
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1. Leia atentamente as questões a seguir e responda-as: 

 

a) “Os portugueses foram os primeiros a fazer viagens pelo oceano Atlântico. Eles, como outros europeus, 
imaginavam que o oceano era povoado por monstros, dragões que cuspiam fogo e até que havia um 
grande buraco onde os navios iriam cair”.  Comente. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) Quando ocorreu a viagem de Colombo, qual era o seu destino e onde ele chegou? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Em que ano ocorreu a viagem de Cabral ao Brasil? Em que dia ele iniciou a viagem, saindo do porto de 

Lisboa e em que dia ele chegou? Quantos dias durou essa viagem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

d) O era o Tratado de Tordesilhas, quando ele foi assinado e quais países participaram dessa assinatura? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

e) Cite algumas das consequências sociais, econômicas e culturais da “expansão marítima europeia” 

(GNO); 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

f) Ilustre o texto.   
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1. O texto “Dieta a bordo” (Roteiro 7 da 2ª escala), mostra as dificuldades a bordo das “naus” 

e “caravelas”, nas longas viagens marítimas.  

 

2. Releia o texto Dieta a bordo, Leia atentamente o poema “Mar português”, do poeta 

português Fernando Pessoa. Relacione-os.       

 

“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 nele é que espelhou o céu.”  

Fernando Pessoa, Mar português. 
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1. Releia o poema e escreva sobre o que você pensou, sentiu, compreendeu... 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. De forma bem criativa, faça uma ilustração para o poema de Fernando Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escreva um poema sobre o tema grandes navegações oceânicas e ilustre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_ 
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Das Grandes Navegações Oceânicas - Séc. XV-XVI a atualidade:  

os grandes desafios humanos (1). 

Os portugueses, seguidos dos espanhóis entre outros, iniciaram nos séculos XV (1401-1500) 

e XVI (1501-1600), o que se tornou conhecido na história como o período das “Grandes Navegações 

Oceânicas” – GNO/GNM. Antes desse momento histórico, as viagens comerciais e culturais-

religiosas para os continentes africano e asiático eram realizadas em caravanas, por rotas terrestres 

e pelo mar mediterrâneo.  

Com o apoio e investimentos da “coroa portuguesa”, isto é, do governo português e, 

posteriormente, também dos governos da Espanha, Inglaterra, França e Holanda, além do 

financiamento de grandes e ricos comerciantes, foi possível ocorrer as grandes navegações 

oceânicas. Tanto o governo dos diversos países, quanto os comerciantes estavam interessados em 

lucrar na expansão comercial 

europeia. Tornou-se então, 

necessário construir e/ou 

comprar novas embarcações 

(naus, caravelas), comprar 

equipamentos e instrumentos 

de navegação, contratar 

marinheiros para compor a 

tripulação, comprar alimentos, 

medicamentos etc, para 

atender às necessidades da 

tripulação.  

 

Esses dois países – Portugal e Espanha - lançaram-se em longas, difíceis e lucrativas viagens 

nos oceanos, nos “mares abertos”, levavam consigo diversos tipos de mercadorias adquiridas no 

mercado europeu para serem vendidas nos mercados africano, Indiano e asiático. Além disso, 

pretendiam conquistar novos territórios, riquezas minerais e vegetais, adquirir novas mercadorias 

para revender na Europa. Construíram, assim, novas rotas comerciais para o conhecido “comércio 

das especiarias”, “rotas do ouro e das sedas”, além de divulgar os valores culturais e religiosos em 

outras partes do mundo.  

 

 

 

Rotas Marítimas Comerciais – Sec. XV, XVI ... 



Foi nesse contexto da expansão marítimo-comercial europeia que surgem: a) o continente 

americano (COLOMBO,1492), b) assinatura do “Tratado de Tordesilhas” (1494), entre portugueses 

e Espanhóis, dividindo as terras do recém-descoberto continente 

americano e, finalmente, c) o Brasil português (CABRAL, 1500). 

Da viagem e conquista, pelos portugueses, da região 

norte-africana de Ceuta (1415) até a viagem de Fernão de 

Magalhães (1519) ao redor do planeta, mais de um século se 

passou. Aos poucos os mares, oceanos e territórios ao redor do 

mundo se tornaram conhecidos e passaram a ser explorados, 

possibilitando viagens comerciais-culturais mais longas e mais 

lucrativas, principalmente em função de maiores cargas de uma 

infinidade de mercadorias que os navios passaram a transportar, 

além do surgimento de novas rotas comerciais. Nesse sentido, a 

partir dessas primeiras viagens exploratórias, milhares de outras 

viagens ocorreram ao redor do mundo, transformando e 

redefinindo definitivamente, o próprio mundo. 

 

Das naus e caravelas do passado distante, aos mega navios do presente – Ex. navios das 

linhas “Emma Maersk” muitos séculos se passaram. 

Muitos séculos se passaram 

desde os primórdios das Grandes 

Navegações marítimas. Dos tempos das 

caravelas e naus portuguesas e 

espanholas (...) nos séculos XV e XVI, 

(...) mapas, instrumentos singulares e 

técnicas de navegações do passado 

distante, aos confortáveis “mega 

navios” cargueiros das linhas Emma 

Maersk, dos “luxuosos e confortáveis 

navios-cruzeiros”, dos navios-porta 

aviões, navios-sondas da indústria 

petrolífera da atualidade, muitos 

esforços foram empreendidos, 

permitindo os mais avançados processos da técnica, da tecnologia industrial náutica e do 

desenvolvimento da capacidade crítica-criativa da humanidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fonte: Texto didático elaborado pelo prof.  Ataíde Felício dos Santos -  

CEPAE/UFG – 2017. Reelaborado em 2021. 

 

Tratado de Tordesilhas 
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1. Releia o texto “Das Grandes Navegações Oceânicas - Séc. XV-XVI a atualidade: os grandes desafios 

humanos”. 

2. Leia atentamente as questões abaixo e responda-as. 

a) O que foram as GNO/GNM? Em qual século elas tiveram início e quais eram os objetivos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Quais países que participaram das Grandes Navegações Oceânicas? Cite-os. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) O que são “especiarias”? Por que elas eram e são tão importantes na culinária? Cite alguns 

exemplos de especiarias. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) O que foi o Tratado de Tordesilhas? Por que recebeu esse nome? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e) Por que o termo “Brasil português”?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

f) Quanto tempo durou a viagem do navegador português Pedro Álvares Cabral ao território 

brasileiro?  

__________________________________________________________________________ 

g) Por que os portugueses e outros europeus tinham tanto medo de navegar em “alto mar”, em 

“mares abertos”?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.  Um Século possui 100 (cem) anos. Ex. Século I: ano 1 ao ano 100. A partir dessa informação 

escreva em quais séculos aconteceram os fatos históricos: 

a) A viagem de Colombo ocorreu em 1492, no século (         ); 

b) A assinatura do Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, no século (          ); 

c) A viagem de Cabral ao território brasileiro ocorreu em 1500, no século (          ). 


