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Cronograma da Semana
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS.
Tema: Geometria Euclidiana
CIÊNCIAS NATURAIS E SUAS TECNOLOGIAS.
Tema: Sistema Digestório.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS.
Tema: Colonização Europeia nas Américas (História).
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS.
Tema: The English language around the globe (Inglês).
Tema: Estruturação textual (Língua Portuguesa).
PRODUÇÃO DE TEXTO.
Tema: Redação.

Vamos para mais um dia de estudos?
Hoje iremos estudar a colonização europeia
nas Américas. Esse tema sempre cai nos
vestibulares e no Enem.
A colonização portuguesa da América iniciouse depois da chegada dos portugueses ao
Brasil, em 1500. Em 1492, ano da chegada à
América, foi estabelecida a primeira colônia
permanente na ilha de Hispaniola, por
Cristóvão Colombo.

#SeLiga
Agora que você está por dentro do que vai
estudar hoje, que tal abrir bem as janelas da
sua residência, deixar o ar circular e focar no
estudo?
Essa atividade tem a duração de 2 h 10 min.

#Descontrair
Antes de iniciar a nossa jornada de estudo, a Conquista
Solução Educacional tem uma dica de filme sobre o tema
que vamos trabalhar. O filme se chama A missão.
Ele relata a vida de um mercador de escravos que entra
em crise de consciência por ter matado Felipe, seu irmão,
num duelo, pois o irmão acabou se envolvendo com
Carlotta, e Mendoza não aceitou isso, pois ele tinha um
relacionamento com ela.
Então prepare aquela pipoca e convide as pessoas de sua
casa ver esse filme com você. Garanto que todos vão
gostar.
E não esqueça de postar a hashtag #HistóriaÉComCQT

Esse filme você encontra no link:
https://www.youtube.com/watch?v=73f6CmD-Tjk

Colonização europeia nas
Américas
Agora que você viu o filme, vamos
aprender um pouco mais sobre
colonização europeia nas Américas.

Colonização europeia nas
Américas
O objetivo do estudo desse tema é
entender a conjuntura europeia nos
séculos XV e XVI, estabelecendo relações
com a conquista e a colonização da
América.

Absolutismo

Mercantilismo

Colonialismo

Expansionismo marítimo

América

“As colônias americanas foram
descobertas, conquistadas e
colonizadas dentro do processo
da expansão do capital
comercial. A Europa estendia
seus braços para alcançar o
mundo inteiro.”

Expansionismo marítimo europeu

Conquista e colonização da
América

Pacto Colonial
O chamado Pacto Colonial foi como ficou conhecida
a relação de comércio entre a metrópole e suas
colônias no período das colonizações europeias,
na Idade Moderna. Ocorreu ao longo dos séculos
XV, XVII e XVIII, de uma forma geral, dentro
do chamado Antigo Sistema Colonial, em que
as Américas eram colônias, sendo dominadas e
exploradas pelas metrópoles europeias: Espanha,
Portugal, França e Inglaterra. Assim, o Novo Mundo
passou a ser fonte de abastecimento de sua economia.
https://www.infoescola.com/historia/pacto-colonial/

O Pacto Colonial consistia no “exclusivismo”, o que
significava que a colônia só poderia comercializar com a sua
metrópole ou para os mercadores que convinham a Portugal.
Essa era uma medida para impedir que os navios estrangeiros
comercializassem os produtos para vender e lucrar na
Europa. Importante ressaltar também que a metrópole tinha
reserva sobre o mercado brasileiro. Também era uma forma
de impedir que produtos que a metrópole não produzia
chegassem às colônias. Ainda segundo o historiador Boris
Fausto (1996, p. 56), “Em termos simplificados, buscavase deprimir, até onde fosse possível, os preços pagos na
colônia por seus produtos, para vendê-los com maior lucro na
metrópole”.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1996.

Monopólio de comércio
Durante esse período, na Europa, pensava-se
a riqueza disponível no mundo como algo que
não poderia ser ampliado e, portanto, os Estados
absolutistas se empenhavam em assegurar para si a
maior porção possível dessa riqueza supostamente
limitada.
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/
mercantilismo-capitalismo-comercial-e-inicio-dacolonizacao-da-america.htm?cmpid=copiaecola

O monopólio do comércio funcionava na
seguinte ordem:
Matérias-primas

Colônia

Monopólio de comércio

Produtos
manufaturados

Metrópole

Ação colonizadora espanhola
A expansão do comércio europeu, a partir do século
XV, impeliu várias nações europeias a empreenderem
políticas que visassem ampliar o fluxo comercial
como forma de fortificar o estado econômico das
nascentes monarquias nacionais. Nesse contexto, a
Espanha alcança um estrondoso passo ao anunciar
a existência de um novo continente a oeste. Nesse
momento, o Novo Mundo desperta a curiosidade e a
ambição que concretizaria a colonização dessas novas
terras.

Depois da conquista, os colonizadores tomaram
as devidas providências para assegurar os novos
territórios e, no menor espaço de tempo, viabilizar a
exploração econômica de suas terras. Sumariamente,
a extração de metais preciosos e o desenvolvimento
de atividades agroexportadoras nortearam a nova
feição da América colonizada. Para o cumprimento
de tamanha tarefa, além de contar com uma complexa
rede administrativa, os espanhóis aproveitaram a mão
de obra dos indígenas subjugados.

Somente na passagem dos séculos XVIII e XIX,
momento em que a Revolução Industrial e o
Iluminismo ganhavam forma, observou-se o fim da
exploração colonial. Os processos de independência
desenvolvidos por todo o continente abriram caminho
para a formação de um grande mosaico de nações
e Estados que deram fim à colonização. Contudo,
os vindouros problemas mostraram que existia um
longo caminho a se trilhar em busca da tão sonhada
soberania.

Sociedade colonial
Após garantir o domínio sobre as terras e populações
americanas, os espanhóis executaram uma série de
práticas que redesenharam a feição das relações
sociais do espaço americano colonizado. Mais do que
simplesmente viabilizar uma forma de atingir seus
interesses, a presença do homem europeu trilhou a
constituição de uma nova sociedade.
https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/
sociedade-colonial-espanhola.htm

A grande maioria da população colonial da América
Espanhola era formada por índios.
O espanhol e seus descendentes (nascidos no continente
americano) nunca deixaram de ser minoria branca
dominadora, aristocrática e exploradora dos nativos
americanos (ameríndios). Portanto, a grosso modo, a
sociedade da América espanhola pode ser dividida da
seguinte forma: brancos de origem espanhola (camada
dominante) e indígenas (dominados).
Os escravos negros, de origem africana, eram minoria na
sociedade colonial espanhola, em comparação com os
indígenas. A presença de escravos africanos, como mão
de obra, foi mais comum nas colônias espanholas das
Antilhas.

Outra importante característica dessa sociedade era a presença de
profundas diferenças étnicas (etnia significa coletividade de pessoas
que se diferenciam por sua especificidade sociocultural). Mesmo
entre os espanhóis e seus descendentes nascidos na América (brancos)
havia grupos, que se diferenciavam um dos outros. Por exemplo, entre
os brancos existiam os criollos e os chapetones.
Os chapetones eram os colonos brancos nascidos na Espanha. Por
esse motivo, possuíam mais privilégios. Exerciam cargos públicos
na administração colonial, no Poder Judiciário, no Exército e até na
Igreja Católica (religião oficial da América Espanhola).
Os criollos eram os brancos nascidos na América e descendentes
dos espanhóis. Compunham uma camada social rica e proprietária de
terras, contudo não possuíam os mesmos privilégios dos chapetones.
Eles exerciam cargos públicos, jurídicos, militares e religiosos de
menor importância (se comparados com os cargos dos chapetones).

Pirâmide social da América Espanhola

#MAONAMASSA

Em seu caderno, elabore um mapa mental
dando ênfase aos seguintes aspectos:
■ Colonização da América;
■ Processo de ocupação territorial;
■ Colônia de exploração e povoamento;
■ Colonização portuguesa.

~

Atividade 1

#MAONAMASSA

Com base no filme A missão, grave um vídeo
de, no máximo, 5 minutos explicando os
seguintes tópicos:
■ Crueldade cometida contra os indígenas;
■ A ideia dos padres jesuítas;
■ O que levou o filme a tratar sobre a época
em que ocorreram as missões católicas e a
vinda dos jesuítas para a América do Sul.

~

Atividade 2

Não esqueça de mostrar esse vídeo para seu professor
no retorno das aulas.

#FicaDICA
Na aula de hoje, aprendemos sobre a
colonização europeia nas Américas. Converse
com seu professor se ainda estiver com alguma
dúvida.
Estamos organizando uma aula excelente para
você. Fique ligado que vem novidade por aí!
Bons estudos e até a próxima!

