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Expansão Marítima e a Conquista do 
Novo Mundo 
 
A maior parte das pessoas que se interessam pela história do período das Grandes Navegações 
sabe que o nome América foi dado ao “Novo Mundo” em homenagem ao explorador Américo 
Vespúcio, que fez viagens para cá nos anos de 1499 e 1502.  
 
No entanto, poucos sabem que a escolha do renomado italiano em vez do verdadeiro descobridor 
do continente, Cristóvão Colombo, aconteceu devido a uma série de enganos e confusões. 
 
Como era um homem estudioso, Vespúcio percebeu durante suas viagens que as novas terras 
não faziam parte da Ásia, como o navegante genovês acreditava. Ele então resolveu escrever 
sobre sua jornada, criando livros que foram publicados no começo do século XVI e tiveram 
traduções em quase todas as línguas europeias. 
 
No ano de 1507, um cartógrafo alemão chamado Martin Waldseemüller decidiu criar um mapa do 
mundo que incluísse as novas terras a oeste. Consciente dos escritos de Vespúcio e sem 
conhecimento das expedições de Colombo, ele então se uniu a dois outros estudiosos e decidiu 
homenagear o italiano, achando que havia sido ele o descobridor do continente. 

(http://www.megacurioso.com.br) 
 
 
1. (Enem 2012) Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta 
terra de Veragua [Panamá] maiores indícios de ouro nos dois primeiros dias do que na Hispaniola 
em quatro anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. 
Ali, se quiserem podem mandar extrair à vontade. 

Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.; FIGUEIREDO, L. C. 
Colombo e a América: quinhentos anos depois. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado). 

 
O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a 
partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está 
indicada na   

a)  expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. 
b)  promoção das guerras justas para conquistar o território. 
c)  imposição da catequese para explorar o trabalho africano. 
d)  opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. 
e)  fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. 
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