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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir os sistemas coloniais das Américas espanhola, 
portuguesa e inglesa.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

Mecanismo de Exploração Colonial  
nas Américas
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Execução de Hautey, líder indígena da ilha de Hispaniola, pelos espanhóis.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

 • Os espanhóis descobriram logo que as terras americanas em-
possadas por eles estavam repletas de metais preciosos;

 • Boa parte dos conquistadores poderia cobrar tributos em espé-
cie ou serviços dos moradores locais, sistema conhecido como 
encomenda;

 • O repartimiento foi utilizado em substituição à encomenda, onde 
os interessados no trabalho dos nativos tratavam com os fun-
cionários do rei e pagavam um salário pelo tempo em que usa-
vam o serviço;

 • O sistema não era novo e ficou conhecido pelos mesmos no-
mes que o designavam no passado: cuatéquil e mita;

 • A crescente afirmação do domínio espanhol na América se ba-
seou no estabelecimento de uma poderosa máquina adminis-
trativa e fiscal;

 • Esse rígido sistema de monopólio espanhol na América durou 
até fins do século XVIII;

 • Sem o ouro e a prata que caracterizaram a exploração espanho-
la, o Brasil não despertou interesse da Coroa Portuguesa em 
sua exploração, exceto pelo pau-brasil;

 • O Brasil era importante posto de escala na ida e na volta das 
Índias, por isso era importante colonizá-lo, para não perder sua 
posse principalmente para franceses;

 • Logo, o Brasil se tornou importante polo na produção e comer-
cialização do açúcar de cana;

 • Nesse período floresceram os engenhos que eram mais que 
simples fazendas de plantação de cana e produção de açúcar;

 • Na sociedade colonial brasileira, o senhor de engenho ocupava 
o posto mais alto;

 • A mão de obra utilizada nos engenhos era praticamente toda ela 
escrava, inicialmente nativa e, depois, importada do continente 
africano;

 • O tráfico de escravos era feito através de navios negreiros cha-
mados também de tumbeiros, pois muitos morriam na travessia 
do Atlântico devido aos maus tratos;

 • A colonização da América do Norte se deu através de refugia-
dos ingleses puritanos que procuravam escapar das persegui-
ções religiosas;
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 • Foram fundadas treze colônias no litoral atlântico dos atuais Es-
tados Unidos, com características bem distintas;

 • O conceito de mercantilismo foi criado por estudiosos do final 
do século XIX para designar as políticas econômicas aplicadas 
pelos Estados europeus no tempo do absolutismo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Pedra, madeira e água - Caçadores e coletores 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  Professor, as Ciências Sociais são, a seu modo subje-
tivo de analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises e 
resenhas de filmes, seminários, são fundamentais para o exercício da opinião. 
É importante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos 
válidos. 

AULAS 1 E 2

Professor, toda forma de conquista e colonização já é, por si só, violenta. Mas 
nenhuma foi tão brutal quanto a colonização espanhola da América. No en-
tanto, hoje em dia, ainda existem Estados que impõem pela força bruta sua 
ideologia, seus propósitos e sua cultura. Como atividade alternativa, peça aos 
alunos que pesquisem esses Estados, como o caso dos turcos na Armênia, 
do Estado Islâmico na Síria, de belgas no Congo. 

Inicie com os alunos a leitura do tópico 1, intervindo, quando achar necessá-
rio, para que os alunos analisem as informações e as relacionem com o mapa 
da página 234.
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Após a leitura do tópico 1, leia com os alunos o tópico CONVERSA DE HIS-
TORIADOR da página 235 e, na sequência, peça que, em grupos, os alunos 
discutam se é válido afirmar que o século XVII foi um tempo de decadência 
para as coroas da península Ibérica, do ponto de vista político e econômico. 
Se preferir, leve a discussão para o âmbito da sala de aula.

AULAS 3 E 4

Leia com a classe o tópico 2 e, durante a leitura, realize também a leitura com-
partilhada do tópico OUTRA DIMENSÃO / ECONOMIA da página 236, pedin-
do em seguida que os alunos pesquisem os edifícios do engenho de açúcar 
citados no texto e descrevam as funções de cada um deles de acordo com a 
sua ordem na produção do açúcar. Os alunos devem descrever também o pa-
pel que cabe ao homem branco (representado na figura) dentro da economia 
açucareira.

Ainda, durante a leitura do tópico 2, leia com os alunos o tópico INVESTIGAN-
DO O DOCUMENTO da página 238 e, em seguida, peça que, em grupos, os 
alunos discutam o documento do tópico, com base nas seguintes questões: 
A) A que etapa da produção de açúcar o Padre Antônio Vieira se refere? B) 
quem são os “etíopes” mencionados por Vieira no sermão? C) qual o sentido 
da referência a Etnas e Vesúvios na pregação do jesuíta? Se preferir, leve a 
discussão para o âmbito da sala de aula. 

AULA 5 E 6

Realize a leitura compartilhada do tópico 3 e, durante a leitura, leia também 
com a classe, o tópico OUTRA DIMENSÃO / CONFLITOS SOCIAIS da pági-
na 241 e, em seguida peça que pesquisem a famosa frase dita pelo general 
Phillip Sheridan a respeito dos massacres aos nativos americanos. No Brasil 
um influente político teria dito algo semelhante, quem seria esse político e 
qual a sua frase? Se preferir, promova uma discussão com a sala de aula.

Como atividade alternativa, o professor pode pedir a classe que relacione a 
atual bandeira dos Estados Unidos com o mapa da página 243. O que seriam 
as treze listras no mapa e as cinquenta estrelas? Que nome os americanos 
deram ao seu maior símbolo nacional? 

Após a leitura do tópico 3, realize com a classe a leitura do tópico OUTRA DI-
MENSÃO / ECONOMIA da página 243 e, na sequência, discuta com os alunos 
como enquadrar as colônias sulistas da América do Norte inglesa em um dos 
dois tipos de colonização: colônias de exploração ou colônias de povoamento.

Após a leitura do tópico 4, realize com a classe a leitura do tópico IMAGENS 
CONTAM A HISTÓRIA da página 2453 e, na sequência e com base no texto 
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar e Reflexões (página 
246), Vamos testar? (páginas 246 e 247) e Conexões (página 247), ou então 
elabore um questionário que pode ser respondido individualmente, em duplas 
ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

e na imagem do tópico, peça aos alunos que descrevam a imagem de The-
odor de Bry incluída na obra de Las Casas e discutam se essa imagem, bem 
como outras do mesmo tipo incluídas na edição, oferece uma prova da res-
ponsabilidade dos conquistadores espanhóis no colapso demográfico da 
população nativa. 


