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HISTÓRIA – AS EXPEDIÇÕES DE RECONHECIMENTO  

       Esta atividade será realizada em nossa aula online.  

Quando o Brasil foi descoberto, Portugal estava obtendo grandes lucros com 

seu comércio no Oriente. Lisboa, transformada em grande centro das especiarias, era 

uma das cidades mais rica da Europa. Por isso, Portugal não mostrou muito interesse 

pelo Brasil, mandou apenas duas expedições para percorrer as costas, uma em 1501, 

outra em 1503, que foram dando nomes a acidentes geográficos (golfos, cabos, rios, 

etc.). 

Por que inicialmente Portugal não se interessou pelo Brasil? 

 

Os descobridores não levaram notícias sobre a existência de produtos de valor, 

mas afirmaram haver encontrado muita madeira, o pau-brasil, do qual se extraía uma 

tinta vermelha para tingir tecidos. Até o século XVI, a Europa importara essa madeira 

do Oriente. 

Quais foram as notícias enviadas a Portugal pelos descobridores? 

 

A França não tinha comércio direto com o Oriente e precisava da tinta para seus 

tecidos. Resolveu vir buscar aqui a madeira, aproveitando o pouco interesse de 

Portugal pela nova terra. 

Durante uns vinte anos, os franceses levaram grandes carregamentos de pau-

brasil para a França, apesar das reclamações de Portugal. A França não fez caso dessas 

reclamações porque não reconhecia o Tratado das Tordesilhas, segundo o qual, como 

vocês sabem, o Brasil pertencia a Coroa portuguesa. 

Qual foi a solução encontrada pela França para obter o pau brasil? Explique sua 

resposta.  

 

Portugal só teve um recurso: mandar uma expedição para o policiamento da 



  

costa (1526). Sob o comando de Cristóvão Jaques, essa expedição perseguiu e 

afundou alguns navios franceses. Mas os franceses estavam decididos a continuar a 

fazer seus carregamentos. O rei de Portugal viu, então, que devia tomar outras 

providências. 

Enviou nova expedição comandada por Martin Afonso de Sousa (1530), que 

tinha como finalidade: 1- percorrer toda a costa brasileira; 2- expulsar os franceses; 3- 

criar centros, ou núcleos, de povoamento e de defesa, e 4- estender o domínio 

português até o rio da Prata. 

Explique a função das expedições encaminhadas pelo rei de Portugal. 

 

Ele chegou ao litoral de Pernambuco, onde deu caça aos franceses. Depois, a 

expedição se dividiu em duas partes: uma seguiu para o norte, explorando a costa até 

a altura do atual Estado do Maranhão; a outra, com Martim Afonso, rumo para o sul. 

Durante essa viagem, Martim Afonso parou em vários pontos da costa. Em busca de 

outro e de prata, mandou explorar o interior, na altura da baía do Rio de Janeiro e de 

Cananéia. A expedição alcançou depois o rio da Prata. Na volta, Martim Afonso de 

Sousa fundou a vila de São Vicente, no litoral do atual Estado de São Paulo (1532). 

Subindo a Serra do Mar, auxiliado por índios, fundou também uma povoação. 

Estava ainda chefiando a expedição quando recebeu a notícia de que Portugal 

ia dividir o Brasil em extensas faixas de terras, para melhor colonizá-lo. 

 
  


