
A Expansão Portuguesa

Portugal e o Mundo nos 

séculos XV e XVI 



Na Europa, as terras e povos desconhecidos 
surgiam em mapas, pinturas, gravuras e livros que 
influenciaram o pensamento europeu.





A acção da monarquia portuguesa foi 
essencial nesse processo e Lisboa transformou-
se na grande metrópole europeia (principal 
cidade comercial da Europa).



Produtos de luxo, plantas e animais 
exóticos chegavam a Lisboa e daí seguiam para 
as casas reais e nobres da Europa.



Expansão portuguesa no 
continente africano (p. 38 e 39)

A expansão de Portugal inicia-se em África, com 
a conquista de Ceuta, 1415, evolui com a 
passagem do Cabo da Boa Esperança, 1488, 
ligação do Oceano Atlântico ao Índico.



Chegam à Europa objectos das terras onde se 
estabeleceram comércios: Serra Leoa, Benim e 
Congo. Os hábeis artesãos africanos objectos de 
marfim com modelos europeus, figurando cenas 
religiosas e os próprios portugueses. 



Produtos comercializados

• Ouro

• Escravos

• Malaguetas

• Marfim







Rivalidade Luso-Castelhana 
(p. 34 e doc. 5 p. 35)



O Grande objectivo de D. João II era chegar à 
Índia contornando o continente africano



Objectivo do Tratado de Tordesilhas – 1494 – Tentar 
chegar a um acordo entre Portugal e Castela em 
relação às terras descobertas ou a descobrir.



Todas as terras  ou mares descobertas ou a descobrir  
que estejam 370 léguas a ocidente do arquipélago de 
Cabo Verde pertencem a Castela, o que está a Oriente 
pertence a Portugal 



Consequências

• Criação do Mare Clausum (Mar fechado), os mares 
passam a ser propriedade destes dois países e todas as 
embarcações são obrigadas a obedecer à política de 
cartazes.

• Criação de duas grandes potências mundiais: Portugal e 
Castela

• O Papa era a principal figura do mundo do século XV



Expansão Espanhola (34, 48 e 49)









1 – Analisa a tabela.

2 – Explica os dados da Tabela.

Grupos 
Étnicos

ANOS

1520 1570 1650

Índios (população 
total)

75 milhões 8 a 9 milhões 4 a 5 milhões

Só índios do 
México

25 milhões 2,7 milhões 1 milhão

Brancos (total) ? 150 Mil 300 mil

Negros (total) ? 250  mil 800 mil

Evolução da população da América Espanhola
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Análise da tabela.

• A população índia da América “espanhola” era de 75 milhões 
em 1520 e passou/diminuiu para 5 milhões em 1650 ou A 
população índia da América “espanhola” de 1520 a 1650 (130 
anos) diminuiu em 70 milhões de Habitantes.

• Os índios mexicanos eram 25 milhões em 1520 ……….

• A população branca na América “espanhola” era de….

• A população negra na América “espanhola” era …..



Razões para a diminuição da população 
índia na América Espanhola

• Os índios foram escravizados pelos espanhóis e muitos 
morreram a trabalhar nas minas e nos campos (os seus 
corpos não estavam preparados para um trabalho tão duro). 
– Doc. 3 p. 49

• As guerras com os espanhóis mataram milhares de índios, 
destruíram as suas aldeias e desapareceram civilizações 
(astecas e Incas)

• As doenças – vírus e doenças europeias mataram milhões de 
índios



Razões para o crescimento dos negros e 
brancos na América Espanhola

• Brancos – vão aumentar os espanhóis/brancos que vão 
colonizar a América

• Devido à falta de mão-de-obra – (os índios não conseguem 
suportar trabalhos tão duro) é preciso importar escravos para 
trabalhar nas minas e nos campos.
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Produtos que vêm da América Espanhola

Ouro

Prata

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/GoldNuggetUSGOV.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Monedas_de_plata.jpg


Expansão portuguesa para o Brasil
p. 36-37 e 46-47



Pedro Álvares Cabral 
encontrou no Brasil, 
1500, uma população de 
índios, com civilizações 
milenares, designados de 
Tupinambá. Nos 
primeiros tempos o Brasil 
não foi explorado de uma 
forma sistemática apesar 
de sido aplicado o 
sistema de capitanias.









Com a exploração do açúcar, século XVII, 
transformou-se a economia do território e 
construíram-se igrejas e objectos de natureza 
religiosa, contudo são já um resultado de uma 
expressão original e que vai dar origem à cultura 
brasileira.







Produtos comercializados no Brasil

• Pau Brasil

• Papagaios

• Açúcar

• Ouro (século XVIII)





Expansão portuguesa na Ásia p. 40-43

Descoberto o caminho marítimo para a Índia por 

Vasco da Gama, 1498,os portugueses ocupam Ormuz, 

e criam o Estado da Índia, a partir golfo Pérsico, 1507,

de Goa, 1510, que seria a Roma do Oriente.







Domínio do Império Português do Oriente

Afonso de AlbuquerqueFrancisco de Almeida

Domínio do Oriente por terra 

fortalezas

Domínio do Oriente por mar  

frotas poderosíssimas



Da Índia chegaram objectos exóticos de grande 
luxo: móveis, marfins, bordados e jóias, 
manufacturas locais ajustadas à Europa.



Os portugueses tinham finalmente 
chegado à terra das especiarias





Japão

Os Portugueses chegaram ao Japão, 1543, 
sendo designados de Nanban Jin, (bárbaros do 
sul).



Estabelecem trocas comerciais, 
religiosas e culturais (incluindo a 
primeira espingarda) documentadas 
nos biombos com portugueses e nos 
objectos religiosos encomendados 
pelos padres jesuítas.

http://www.portaldalusofonia.com.br/artigosobrasiljapao.html


China

A China cede a Portugal um entreposto 
comercial, Macau, 1557, mas já tinha uma 
intensa actividade comercial na região





As primeiras porcelanas encomendadas na 
China para uso europeu destinaram-se a D. 
Manuel I e a nobres portugueses. Ainda vieram 
sedas, porcelanas, marfins mas com imagens 
ocidentais e católicas



Missionação – processo 
de evangelização e de 
conversão dos 
habitantes de todas as 
terras portuguesas 
(principalmente no 
Oriente e no Brasil) ao 
catolicismo. Este 
processo vai ser 
liderado pelos Jesuítas 
(Companhia de Jesus).











Consequências 
dos

Descobrimentos

Consequências 
Comerciais

Consequências 
Culturais

Consequências 
Religiosas

Consequências 
Científicas

Globalização



Consequências dos Descobrimentos

• Primeiro processo de Globalização/mundialização

• Consequências comerciais

• Consequências Culturais

• Consequências Religiosas

• Consequências Científicas



Primeiro processo de 
Globalização/mundialização

Com os Descobrimentos os
continentes deixaram de estar
separados e as constantes trocas
comerciais, culturais, sociais,
religiosas passam a ser uma
realidade. Podemos dizer que este
é o primeiro passo para haverem
hábitos, tradições, palavras,
alimentos usados em quase todo o
mundo. Os portugueses tiveram
um papel muito importante neste
processo de globalização.





Consequências comerciais p. 50-51

• O aumento das relações comerciais entre o Ocidente e o
Oriente, permitiu o desenvolvimento do comércio, uso mais
frequente das letras de câmbio, das operações bancárias, dos
transportes marítimos, das comissões.

• Criação de novas rotas intercontinentais: Rota do Cabo
(Portugal) e a Rota de Manila (Espanha)



Sevilha

• A indústria passou a ter novas matérias-
primas e novos mercados consumidores.

• Apareceram nos mercados europeus em
grandes quantidades de produtos de outros
continentes e a baixo preço.

• Chegada de metais preciosos - ouro prata foi
retirada das colónias da América.

• A deslocação do centro comercial do
Mediterrâneo para o Atlântico. Provocou a
decadência da hegemonia das cidades
italianas e o florescimento das cidades de
Lisboa e Sevilha.



Consequências Culturais

• Primeiros contactos entre várias civilizações (antes 
da expansão europeia haviam poucos contactos 
culturais – grande desconhecimento).

• Desaparecimento de Civilizações – Incas e Astecas.

• As várias línguas sofreram muitas alterações –
novas palavras e novas expressões.

• Crescimento das línguas europeias –
principalmente o português e o castelhano no 
século XVI e mais tarde o francês e o inglês.



• A junção de culturas deu origem a novas culturas 
(exemplo  portugueses+índios+africanos = Brasil)

• Casamentos mistos ou relações sexuais entre 
diferentes culturas – miscigenação (mulatos, 
mamelucos, etc) 

• Deslocalização de populações de outros continentes 
– imigrantes, prisioneiros, escravatura.

• Música /Dança – Gospel, Jazz, salsa, Tango, Fado, 
etc.

• Capoeira – dança, ritual, arte, desporto (de Angola 
passou para o Brasil) 

• Comida



Consequências Religiosas

• Missionação

• Conversão de povos indígenas (América 
Central e do Sul foi quase toda convertida ao 
Catolicismo, América do Norte – Protestante). 

• Desenvolvimento do ensino e da ciência pelos 
religiosos.

• Perseguições religiosas. 

• Protecção dos direitos dos indígenas.

• Novos ritos religiosos/religiões - Ubanda



Consequências Científicas

• Todas as áreas científicas cresceram com as 
descobertas

• Conhecimentos Geográficos – novos 
continentes, novas terras, novos povos

• Conhecimentos geológicos 

• Conhecimentos botânicos e zoológicos –
Novas plantas, novos frutos, novos animais

• Conhecimento de novas tradições e de 
outras práticas científicas


