
Roteiro da atividade: 
● Leiam os textos em grupo. 
● Conversem sobre os seguinte temas do texto: 

○ Quando ocorreu essa onda migratória? 
○ A emigração portuguesa dirigiu-se para o interior ou litoral? 
○ Enumere os principais motivos que trouxeram portugueses para o 

Brasil nessa época.E que grupos são esses? 
○ Segundo o texto, quais as principais contribuições culturais dos 

portugueses para o Brasil nesta época. 
○ Observe as duas imagens e suas datas: o que vocês conseguem 

perceber que mudou com a chegada dos portugueses? 
Desenvolvam um pequeno texto buscando responder essas perguntas e um 
cartaz para apresentação.  Podem utilizar as imagens para ilustrar ou seus 
próprios desenhos. 
 
1 – Imigração portuguesa de 1500 a 1700 
 

A imigração portuguesa no Brasil iniciou com a chegada das primeiras 
caravelas em 1500. No entanto, no século XV poucos imigrantes vieram para 
cá, pois era muito caro investir no Novo Mundo. Vamos lembrar que no início 
não haviam cidades, além de que o colono precisava limpar as terras, lidar com 
os indígenas e com várias epidemias. Viajar para as terras americanas era 
praticamente uma aventura. 

Uma grande quantidade de portugueses  saíram de portugal nesta época, 
porém a maior parte direcionou-se para as colônias na Ásia e África. 

Em meados do século XVI, o território brasileiro foi dividido e a exploração 
destas  faixas de  terras  foram concedidas a ricos portugueses. Com isso, os 
portugueses concentraram-se no litoral, próximo aos portos, onde nasceram 
as primeiras cidades. 

Nesta mesma época, Portugal incentivou a emigração de degradados que 
correspondia a minoria dos imigrantes na Bahia ou em Pernambuco, porém no 
Maranhão chegava a 90%, isto é, a enorme maioria. Também chegaram ao 
Brasil, ciganos e cristãos novos, fugindo de perseguições religiosas. 

No entanto, no fim do século XVII, foi descoberto ouro no Brasil e muitos 
imigrantes portugueses vieram para o Brasil para tentar a sorte e voltarem 
ricos para Portugal. 

Esses primeiros portugueses, trouxeram para o Brasil sua língua oficial, o 
português, e a arquitetura. 

 
vocabulário:  
Degredados - Pessoas expulsas de seu país. 
Cristãos novos - judeus convertidos para o cristianismo 



Bibliografia 
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/portuguese
s/imigracao-restrita-1500-1700. 
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Centro Histórico da 
cidade de São Francisco 
do Sul, fundada em 
1553, sendo a terceira 
cidade mais antiga do 
Brasil. 
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Fontes das imagens:  
https://www.wdl.org/pt/item/18561/view/1/1/ 
By Osvaldo Tetaze Maia - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72994366  
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