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1 Leia o texto e complete o quadro.

O início da colonização

“A freqüência de estrangeiros no Brasil for-
çou D. João III a iniciar a colonização [...],
enviando, em 1530, a expedição comanda-
da por Martim Afonso de Sousa, para reco-
nhecer e proteger a costa, fundar vilas, insta-
lar estruturas políticas, nomear capitães ge-
rais e criar ninhos de colonização. [...]
A economia colonial principiou seguindo o
modelo usado na [ilha da] Madeira: cultivo
de cana-de-açúcar, construção de engenhos
e uso de mão-de-obra escrava, importada so-
bretudo da Guiné e de Cabo Verde. Em 1534,
o rei repartiu as terras, conforme já testara na
África, em regime jurídico de capitanias he-
reditárias. [...]
O sistema de capitanias, porém, não atingiu
seus objetivos. A maioria dos donatários se-
quer veio ao Brasil, deixando suas terras aban-
donadas à mercê dos estrangeiros. Por isso a
Coroa criou, em 1549, o governo-geral [...].”

AMADO, Janaína e FIGUEIREDO, Luiz Carlos.
A formação do Império português (1415-1580).

São Paulo: Atual, 1999. p. 104-105.
(Discutindo a história.)

3 Complete o informe sobre a sociedade
colonial na América espanhola.
A sociedade colonial na América espanhola
era marcada por uma forte divisão social. No
topo estavam os , que tinham os maio-
res privilégios como, por exemplo, ocuparem
as funções mais elevadas da . Abaixo
deles estavam os , que desfrutavam de
boa situação econômica porque eram .
Os níveis sociais mais baixos eram ocupados
pelos  e pelos  africanos. As dife-
renças que existiam na sociedade colonial re-
fletiam a divisão social que havia na ,
baseada na pureza de .

4 Relacione cada palavra com seu significado.
1. Feitorias. 3. Homens bons.
2. Sesmarias. 4. Degredados.

Proprietários de terras e de escravos,
pertencentes às famílias portuguesas.
Nome dado aos lotes de terras entre-
gues pelos donatários aos colonos.
Entrepostos comerciais usados pelos
portugueses para apoiar as atividades co-
merciais nas colônias.
Pessoas condenadas pela justiça portu-
guesa e enviadas às colônias para cum-
prir suas penas.

5 Escreva um pequeno texto sobre os tupis,
que habitavam o litoral do Brasil. Considere:
• Quantos eram quando os portugueses

chegaram.
• O modo de vida que levavam.
• As mudanças provocadas pela chegada

dos portugueses.
2 Complete o esquema.

Causa do início da colonização: 
Missão de Martim Afonso de Sousa: 
Modelo econômico e político adotado na
colônia: 
Uma das causas do fracasso das capitanias
hereditárias: 
Solução encontrada: 

Portuguesa Espanhola

Conselho
das Índias

Governo-
geral Cabildo

Órgão
responsável
pelo controle
do comércio

colonial.

Responsável
pela

administra-
ção das vilas
e cidades.

Órgãos da administração colonial e suas funções
6 Explique o esquema abaixo.

O comércio de escravos

Expedições de captura

Sistema de feitorias

Tumbeiros

Postos de venda na
América e em outros

continentes

Armas de fogo

Tecidos

Aguardente e tabaco
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7 Observe o mapa e pinte.

Fonte: CAMPOS, Flavio;
DOLHNIKOFF, Miriam.
Atlas: história do Brasil.
São Paulo: Scipione, 1993.

O tráfico de africanos escravizados

a) Os locais da África de onde eram retira-
dos os escravos. (vermelho)

b)Os locais para onde os africanos eram le-
vados. (amarelo)

c) As rotas em direção à América. (verde)
d)As rotas em direção a outros continen-

tes. (marrom)

Leia o texto e responda às questões 8 a 11.

A mita nas minas de Potosi

“A ‘mita’ está relacionada teoricamente com os
costumes incas dos deveres do indivíduo para com
o Estado. Não é dever pessoal, é um imposto co-
letivo das aldeias, das comunidades. Cada comu-
nidade deve designar os jovens mobilizados para
a mina. [...]
Da mesma maneira que para os impostos, calcu-
lou-se a partir das necessidades e se distribuiu o
número de homens que deviam ser obtidos entre
as comunidades indígenas, as quais, por sua vez,
selecionavam os homens. Isto dava enormes po-
deres aos ‘corregidores’ espanhóis nas províncias
e aos ‘caciques’ índios nas aldeias. Os aldeães
[…] davam tudo que possuíam, até 15 ou 20 ca-
beças de gado para ficarem isentos.
Os mais pobres tinham que marchar com sua fa-
mília e abandonavam suas parcelas, o que arrui-
nava os campos.”

VILAR, Pierre. In: CORRÊA, Ana Maria Martinez; BELLOTTO,
Manoel Lelo (Sel.). A América Latina de colonização

espanhola. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1979. p. 35-36.

8 O que era a mita?

9 Segundo o autor, a mita estava teoricamen-
te relacionada aos costumes incas. O uso
do termo “teoricamente” significa que:
a) Os costumes incas existiam na teoria e

não na prática.
b)Os espanhóis não conheciam como eram

verdadeiramente os costumes incas.
c) A mita instaurada pelos espanhóis, na prá-

tica, era bastante diferente da que existia
entre os incas.

 10 As expressões “corregidor” e “cacique”
equivalem, respectivamente, a:
a) Máxima autoridade de um município ou

província e líder da aldeia.
b)Autoridade máxima da colônia e rei da aldeia.
c) Monarca espanhol e monarca indígena.
d)Vice-Rei e líder da aldeia.

 11 De acordo com o texto, que resultado a
prática da mita trouxe para as aldeias in-
dígenas?
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Respostas

2.

Portuguesa Espanhola

Conselho
das Índias

Governo-
geral Cabildo

Órgãos da administração colonial e suas funções

Câmaras
Municipais

Representava
o rei na colônia,

auxiliava os
donatários e era
responsável pela

defesa da colônia.

Casa de
Contratação

Órgão
responsá-
vel pelo

controle do
comércio
colonial.

Órgão
responsá-
vel pelos
negócios
coloniais.

Conselho
municipal,
administra-
va as vilas

e as
cidades.

Responsá-
vel pela

administra-
ção das
vilas e

cidades.

Causa do início da colonização: Ameaça de invasões estrangeiras.

Missão de Martim Afonso de Sousa: Reconhecer e proteger a costa,
fundar vilas, instalar estruturas políticas, nomear capitães gerais e
iniciar a colonização.

Modelo econômico e político adotado na colônia: Cultivo de cana-de-
açúcar, construção de engenhos, uso de mão-de-obra escrava e o
regime jurídico das capitanias hereditárias.

Uma das causas do fracasso das capitanias hereditárias: Desinteres-
se dos donatários.

Solução encontrada: Criação do governo-geral.

A exploração dos impérios coloniais

1.

3. A sociedade colonial na América espanhola era marcada por uma
forte divisão social. No topo estavam os espanhóis, que tinham
os maiores privilégios como, por exemplo, ocuparem as funções
mais elevadas da administração colonial. Abaixo deles estavam
os criollos, que desfrutavam de boa situação econômica porque
eram proprietários de terras. Os níveis sociais mais baixos eram
ocupados pelos indígenas e pelos escravos africanos. As dife-
renças que existiam na sociedade colonial refletiam a divisão
social que havia na Espanha, baseada na pureza de sangue.

4. 3, 2, 1, 4.
5. Estima-se que, quando os portugueses aqui chegaram, os tupis

formavam uma população de cerca de 1 milhão de pessoas,
subdividida em vários povos. Esses povos haviam se espalha-
do pelo território e ocupado a faixa litorânea. As aldeias tupis
se localizavam em áreas próximas a rios e florestas, que ga-
rantiam a sobrevivência das comunidades.
A guerra, tarefa exclusivamente masculina, era muito impor-
tante para os tupis, praticada principalmente para vingar os
parentes mortos. Às mulheres cabia preparar o cauim, bebida
feita de mandioca, cuidar das crianças, das plantações e da
fabricação de vasilhas domésticas. A mandioca, base da ali-
mentação tupi, era o principal produto da agricultura. Os tupis
eram excelentes caçadores e pescadores.
Com a chegada dos portugueses, os tupis foram expulsos de
suas terras, submetidos ao trabalho escravo e milhares mor-
reram vítimas de doenças trazidas pelos colonizadores ou em
guerras contra eles.

6. A expansão das lavouras de cana na América portuguesa exi-
gia muita mão-de-obra. Como os índios eram insuficientes, os
portugueses optaram por trazer para a colônia africanos es-
cravizados, um negócio que já rendia muitos lucros aos co-
merciantes. Inicialmente, os africanos eram capturados dire-
tamente nas aldeias. Com o tempo, a necessidade de obter
mais mão-de-obra e os lucros cada vez maiores do tráfico le-
varam os portugueses a organizar um esquema que garantia
o abastecimento regular de escravos. Os negociantes portu-
gueses passaram a negociar com os chefes das aldeias, que
lhes forneciam escravos em troca de mercadorias. Além dis-
so, os portugueses fundaram feitorias no litoral africano, onde
negociavam diferentes produtos e também escravos.
As viagens para outros continentes eram feitas em navios, os
chamados tumbeiros, que receberam esse nome pela eleva-
da mortandade de africanos ocorrida nas viagens, em decor-
rência das péssimas condições de higiene e alimentação ofe-
recidas nos navios.

7. a) Os alunos deverão pintar as bolinhas de: Tombuctu, Cabo
Verde, São Jorge da Mina, Mombaça, Luanda, Benguela e
Moçambique.

b) Os alunos deverão pintar as bolinhas de: Trípoli, Marrakesh,
Havana, Mascate, Meca, São Luís, Olinda, Salvador, Rio de
Janeiro e Buenos Aires.

8. A mita era uma instituição originada de um costume inca, que
os espanhóis adaptaram de acordo com seus interesses. Con-
sistia num imposto coletivo, devido pelas aldeias, pago em
forma de trabalho. Cada aldeia era obrigada a designar um
número estipulado de homens para trabalhar nas minas de
prata. Tal instituição foi típica das minas de Potosi, no Peru.

9. c.
10. a.
11. O recrutamento de índios para o trabalho nas minas provocou

o abandono das terras e a ruína da agricultura indígena.


