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História 

A Conquista da América  

 

América Espanhola 

O processo de expansão marítima e comercial de reinos como Espanha e Portugal, durante 

o século XV, resultou em profundas mudanças no mundo, dentre elas, a chegada dos 

europeus na América. Entre os séculos XV e XIX, os colonizadores europeus construíram 

um complexo sistema de ocupação, administração e exploração do chamado Novo Mundo, 

que ao longo desses anos dizimou povos nativos, escravizou africanos, explorou riquezas 

e construiu identidades regionais que até então não existiam. A conquista da América 

Espanhola foi o processo de ocupação da América pelos espanhóis e consequente controle sobre as áreas 

até então ocupadas pelos povos nativos, entre os quais podemos destacar os pertencentes aos impérios 

Asteca e Inca.  

A primeira expedição de espanhóis à América chegou no dia 12 de outubro 1492, nas Ilhas Caraíbas (Antilhas) 

e foi liderada por Cristóvão Colombo. O famoso navegador genovês morreu em 1506, depois de fazer mais 

três viagens à América, no entanto, até o último momento, ele acreditou ter chegado às Índias. O erro seria 

corrigido alguns anos depois, pelo também navegador e cartógrafo Américo Vespúcio, que constatou que o 

território se tratava de um novo continente. Por isso, Américo Vespúcio foi homenageado após sua morte, em 

1512, e o território foi batizado com o seu nome. Por muito tempo, no entanto, a América continuaria a ser 

chamada também de Índias Ocidentais. 

 

Inicialmente os aventureiros espanhóis não encontraram muitas riquezas que pudessem satisfazer as 

práticas mercantilistas que vigoravam nos Estados europeus. No entanto, o próprio Colombo já havia no final 

do século XV se empenhado na captura e escravidão de alguns nativos na América Central. Desta forma, 

outros exploradores também seguiram esse caminho e passaram a buscar no território riquezas e formas de 

explorar a população autóctone.  

Tendo em vista que os espanhóis contavam apenas com um limitado número de soldados em um território 

gigantesco, que os povos americanos resistiram à presença estrangeira e que o novo continente também era 

biologicamente hostil aos europeus, toda essa aventura não foi algo simples. Logo, para consolidar a 

ocupação e enfrentar a resistência dos povos nativos – que eram a imensa maioria – os espanhóis se 

aproveitaram de sua superioridade bélica, com a utilização de armas de fogo e cavalos.  

 

Na fase de conquista, a Coroa espanhola criou as haciendas, grandes extensões de terras que eram entregues 

a conquistadores, os adelantados, que tinham autonomia sobre a administração desses territórios. Assim, a 

violência foi uma marca desse processo de dominação, o que pode ser percebido através dos textos de 

Bartolomeu de Las Casas:   

“Seu lugar-tenente assassinou a muitos índios enforcando-os e queimando-os vivos. Lançando outros aos 

cães, cortando-lhes as mãos, a cabeça, a língua, estando eles em paz, isto somente para lhes incutir terror, a 

fim de que os servissem e lhes dessem ouro.”  

(LAS CASAS, Bartomlomé de. O paraíso destruído: A sangrenta história da conquista da  

América espanhola. Porto Alegre: L&PM, 2011, p. 72.) 
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Também podemos destacar a questão do medo, uma vez que alguns povos da América pensavam que os 

espanhóis eram a encarnação de deuses. Os Astecas, por exemplo, acreditavam que os conquistadores 

liderados por Hernán Cortés eram mensageiros de Quetzacoatl. 

Enfim, a vitória espanhola também pode ser explicada pela questão biológica e pelas alianças militares. 

Assim, a disseminação de doenças que não existiam na América, provocando epidemias fatais aos nativos e 

a aliança com povos dominados pelo Império Asteca e Inca, estimulando as desavenças que já existiam entre 

os nativos foram importantes fatores que auxiliaram na vitória e na dominação. 

 

Neste ponto, vale destacar que, apesar de estudarmos principalmente os povos astecas e incas, é importante 

lembrarmos que nesse período os diversos nativos do continente jamais formaram uma unidade cultural, 

linguística, étnica ou religiosa. Havia portanto um mosaico étnico na América, com civilizações se 

organizando em diversas formas, como: os grandes impérios, com alto desenvolvimento tecnológico, vida 

urbana, comércio com outros povos e administração complexa; pequenas sociedades sedentárias, que viviam 

de subsistência, caça e pequenos comércios, mas sem muito desenvolvimento urbano ou tecnológico; grupos 

nômades, que dependiam principalmente da caça e da coleta e preferiam vagar do que se estabelecer em 

único território e diversos outros exemplos de sociedades que aqui existiram.  

No caso do território que viríamos conhecer como o Brasil, destacaram-se em 1500 quatro principais grupos 

linguísticos: os arauaque, os tupi-guaranis, os jês e os caraíbas. Esses grupos que aqui viviam, dependiam 

sobretudo da caça, da coleta, da pequena agricultura de subsistência e de pequenos comércios, sem 

formarem, portanto, complexas civilizações urbanas. Essa realidade, entretanto, foi diferente da que podemos 

observar em regiões como a Cordilheira dos Andes e a Mesoamérica. 

 

O Império Asteca e a conquista de Hernán Cortez 

Na região que conhecemos hoje como Mesoamérica, sobretudo na extensão do atual território do México, 

destacou-se entre os séculos XIV e XV o grande Império Asteca. Essa civilização se formou ao longo desses 

anos através da união de diversas cidades-estados que passaram a formar o império, com capital definida na 

cidade de Tenochtitlán.  

 

A grande capital do império demonstrava toda a grandeza dessa civilização e chegou a surpreender os 

espanhóis quando chegaram no século XVI. A notável arquitetura dos grandes templos religiosos, a complexa 

configuração urbana e a construção de uma rede de diques e canais demonstravam toda a grandeza 

tecnológica do império. Além disso, os astecas também se destacaram nas ciências, com importantes 

estudos sobre medicina, matemática e astronomia, construindo, inclusive, surpreendentes calendários.  

Apesar da vida urbana no meio dos grandes templos, do expansionismo e da força do comércio dessa 

civilização, os astecas se dedicaram muito à agricultura, que era uma das principais atividades econômicas 

desse período. Como formavam uma sociedade de base hidráulica, dependiam muito dos rios da região para 

irrigar suas plantações, onde cultivavam feijões, pimentões e, principalmente, milho. Logo, graças a esse 

sistema de irrigação que os astecas desenvolveram complexas redes de canais e aquedutos e um sistema 

de coleta de lixo que era voltado para a produção de adubo para os campos.  

Nos aspectos religiosos, os astecas apresentavam uma cosmovisão politeísta, que entendia a origem do 

mundo, da vida e do tempo sempre relacionados às ações de deuses. Assim, dentre as principais entidades 

astecas, destacavam-se Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca e o já mencionado Quetzalcoatl, que teria 

oferecido o próprio coração em um ato de auto-sacrifício.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tlaloc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tezcatlipoca
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Eram esses deuses, portanto, quem atuavam na vida cotidiana e era para eles que os astecas construíam 

seus templos e o complexo calendário de rituais, que envolviam cerimônias, sacrifícios e profecias. A prática 

do sacrifício era algo aparentemente comum neste povo, no entanto, ainda hoje não se sabe quais eram os 

limites desses rituais e quais as principais camadas sociais que participavam dessas cerimônias. O que 

sabemos é que ao sacrificarem pessoas nos templos, os astecas acreditavam que conseguiriam agradar aos 

deuses e alcançar alguns benefícios, como a proteção contra terremotos, colheitas melhores, chuvas e até 

manter o sol brilhando.  

A forte devoção dos astecas afetava também a própria política, que se organizava de maneira teocrática, com 

um imperador que era considerado um representante de Tezcatlipoca. Assim, os imperadores possuíam não 

só as funções administrativas e militares, como também religiosas e, por isso, junto aos outros membros da 

elite asteca, como militares e sacerdotes, possuía alguns luxos e privilégios. Um deles era a própria cobrança 

de tributos, principalmente sobre os servos que viviam nos campos. 

 

Sendo assim, as famílias camponesas, que compunham a base dessa sociedade, apesar 

de viverem em terras comunais, deveriam destinar parte da produção agrícola ao 

imperador e à elite asteca, como forma de pagamento de tributos. Nas terras 

conquistadas, homens de outros grupos étnicos também deveriam pagar impostos, que 

iam desde os produtos agrícolas até riquezas pessoais e entrega de membros da 

comunidade para os sacrifícios. Enfim, aqueles que não pagassem os tributos, que ficassem endividados ou 

que cometessem algum crime ainda poderiam ser escravizados.  

Toda essa situação criou ao redor do Império Asteca uma forte rivalidade com outros povos mesoamericanos, 

que não concordavam com a dominação. Desta forma, com a chegada dos espanhóis, sobretudo de Hernán 

Cortez, em 1519, muitos desses grupos passaram a se aliar aos europeus como forma de lutar contra o 

domínio asteca.  

Na época, o império era então liderado por Montezuma II, que era famoso por suas conquistas e pela 

expansão do território, entretanto, o reinado de Montezuma não durou tanto tempo, pois o conflito contra os 

espanhóis o destronou ainda em 1520, após ser assassinado. Contudo, é importante destacar que antes 

desses conflitos explodirem, a chegada dos espanhóis havia sido amistosa, com Cortez sendo recebido por 

embaixadores astecas e até mesmo presenteado com ouro, o que naturalmente aguçou a cobiça espanhola.  

 

Segundo alguns autores, Montezuma teria recebido Cortez em 1519 acreditando que o mesmo fosse o deus 

Quetzalcoatl. Por conta disso, Cortez foi inicialmente tratado com muita diplomacia e logo conseguiu 

conquistar o imperador, a ponto de roubar suas riquezas e de tornar o mesmo um prisioneiro em seu próprio 

palácio. A essa altura, o contato dos milhares de nativos com os poucos espanhóis já havia sido o bastante 

para disseminar doenças como a varíola entre os astecas, assim como já havia possibilitado a realização de 

alguns acordos militares com grupos rivais. Desta forma, quando os astecas finalmente iniciaram uma 

tentativa de resistência contra os europeus, Cortes conseguiu liderar um exército de 500 espanhóis e mais ou 

menos 25 mil nativos inimigos dos astecas contra o grande império.  

Assim, com o apoio militar, as doenças e o uso de armas de fogo contra lanças e flechas, os europeus 

facilmente derrotaram as principais tropas astecas e sitiaram a capital Tenochtitlán, derrubando a resistência 

em 1521 e iniciando um longo processo de colonização. Os astecas, por sua vez, foram derrotados, 

cristianizados e viram seus antigos templos e artefatos religiosos serem destruídos para darem origem à 

Igrejas e peças católicas. 
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O Império Inca e a conquista de Francisco Pizarro 

No caso dos Andes, a região já era historicamente ocupada por povos como os Huari, no Vale do Mantaro 

(Peru), os Tiahuanaco do Lago Titicaca (fronteira entre Peru e Bolívia) e os Chimu, do vale do Moche (Peru). 

Assim, foi através de um processo de unificação de antigos reinos da região, que foram dominados 

principalmente por membros da etnia quíchua, que deu origem, por volta do século XII, ao grande Império 

Inca. Os Incas, ao longo dos séculos XIII, XIV e XV, expandiram-se e passaram a ocupar uma grande região 

dos Andes, formando complexas cidades conectadas por estradas, dentre elas a célebre Machu Pichu e a 

própria capital do império, a cidade de Cuzco. Era na capital, portanto, que se localizava o grande imperador, 

conhecido como o Sapa Inca. Este, por sua vez, exercia importante função militar nessa civilização 

expansionista, era o principal legislador e era uma fundamental figura religiosa, pois era considerado um deus 

na terra, o “filho do sol”.  

 

Assim, foram nessas cidades que a sociedade Inca se desenvolveu de forma bastante complexa, com 

sistemas de comunicação, avançados mecanismos de irrigação e plantio nos chamados “terraços 

cultiváveis”, projetos arquitetônicos complexos, como os que podem ser observados nos templos e até um 

expressivo artesanato.  Essa sociedade também era extremamente hierarquizada e de difícil mobilidade 

social, tendo o Inca no topo, como o detentor de terras e chefe de Estado. Abaixo do imperador se 

encontravam as demais lideranças político-administrativas e a própria família real, que possuía privilégios e 

terras. Abaixo, na base da sociedade, havia os trabalhadores urbanos comuns, que viviam principalmente do 

comércio e, enfim, os camponeses, fundamentais para a movimentação econômica e subsistência dessa 

civilização. No campo, os trabalhadores rurais eram divididos em diversas comunidades de camponeses 

denominados de ayllus. Nos ayllus, as famílias que ali viviam, em diferentes regiões, eram chefiadas por um 

Curaca, que era o responsável pela organização do trabalho e pela distribuição das terras em cada ayllu. 

 

Vale destacar que os agricultores incas ainda estavam submetidos a um sistema compulsório de trabalho 

conhecido como mita. Assim, através desse sistema, os camponeses escolhidos pelos curacas deveriam 

obrigatoriamente trabalhar para o Estado durante um período do ano em obras públicas. Essas obras 

poderiam ser em irrigações ou na criação de “terraços” cultiváveis nas montanhas. Vale destacar que também 

havia a presença de escravizados nessa sociedade, que eram normalmente inimigos de guerra que haviam 

sido derrotados. Apesar do auge dessa civilização se encontrar no século XV, o início do processo de 

decadência também pode ser percebido nesse período, antes mesmo da chegada dos espanhóis. Isso 

ocorreu, pois, em 1525, o imperador Huayna Cápac morreu e deixou no império uma crise sucessória, pois 

seus dois filhos com mulheres diferentes, Huascar e Atahualpa passaram a disputar o poder.   

Enquanto essa Guerra Civil se iniciava, trazendo conflitos sangrentos entre os incas, uma nova surpresa surgiu 

no horizonte. Em 1526, exploradores espanhóis liderados por Francisco Pizarro encontraram o rico Império 

Inca imerso em uma disputa. A chegada de Pizarro serviu como um fator fundamental para ampliar ainda 

mais a decadência dessa civilização no meio da guerra, pois os colonizadores espanhóis espalharam entre 

os nativos doenças até então desconhecidas pelos mesmos, como a varíola.  

 

Neste contexto de guerra os espanhóis se aproximaram das tropas de Huascar, apoiando-o como novo 

imperador e ainda realizaram alianças com outros grupos nativos rivais dos incas. Foi assim que, em 1532, 

os homens de Pizarro capturaram Atahualpa, após o mesmo ter negado sua conversão ao cristianismo e sua 

submissão a Carlos I da Espanha. Nesse mesmo contexto os soldados incas de Atuhalpa ainda prenderam 

Huascar, mantendo assim os dois possíveis líderes prisioneiros no meio de uma guerra e de uma invasão 

espanhola.  



 

 

 

5 

História 

Os dois prisioneiros, no entanto, não tardaram a morrer, pois ainda com poderes, mesmo estando preso, 

Atuhalpa mandou que Huascar fosse executado. Após esse evento, Pizarro decidiu punir o antigo imperador, 

sentenciando-o a morte e colocando em seu lugar, como novo chefe de Estado inca, seu outro irmão, Túpac 

Hualpa. A indicação de Hualpa por Pizarro demonstra, portanto, o grande enfraquecimento do riquíssimo 

Império Inca no século XVI, assim como o início de um domínio político espanhol na região, que passou a 

decidir quem seriam os novos líderes nativos. Desta forma, os espanhóis massacraram as populações com 

a transmissão de doenças e com a violência, exploraram os povos através de trabalhos compulsórios como 

a mita e a encomienda, destruíram as culturas locais com a imposição de práticas europeias e do cristianismo 

e, naturalmente, aprofundaram toda a crise dessa sociedade, causando ainda mais fome e miséria.  

 

Os incas, por sua vez, ainda tentaram resistir de diversas formas aos ataques e à exploração espanhola, mas 

não tiveram sucesso. A última das grandes revoltas incas foi liderada pelo último imperador, Túpac Amaru, 

em 1572, mas, como visto, não alcançou a vitória definitiva e possibilitou, enfim, a consolidação do domínio 

espanhol sobre o império. 

 

A administração espanhola na América colonial 

À medida que se ampliou a dominação espanhola sobre a América, surgiu a 

necessidade de montar um aparelho administrativo que se associasse aos 

interesses mercantilistas da Espanha, especialmente após a descoberta de 

grandes quantidades de ouro na área do Império Asteca, e de prata, na área do 

Império Inca. Desta forma, a principal instituição responsável pela administração 

colonial era o chamado Conselho Real e Supremo das Índias, que atuava direto 

da metrópole, auxiliando o rei.  

Já na América, o território foi dividido em vice-reinos e capitanias gerais, que 

eram chefiados respectivamente por Vice-Reis e capitães-gerais nomeados pelo 

Conselho das Índias. Assim, os vice-reinos eram as importantes regiões de exploração de riquezas e de 

comércio, que, por isso, tornavam-se fundamentais para o projeto de exploração colonial e eram chefiadas 

por um Vice-Rei, que era um espanhol subordinado diretamente ao rei. Visto isso, ao longo dos séculos 

existiram 4 vice-reinos, que foram: Nova Espanha (México), Nova Granada (Colômbia e Quador), Peru (Bolívia 

e Peru) e Rio da Prata (Paraguai, Uruguai e Argentina).    

 

Nos vice-reinos foi possível observar também o desenvolvimento de instituições administrativas locais, que 

regulavam a convivência dos colonos e dos nativos. Desta forma, as cidades mais importantes dos vice-reinos 

contavam com câmaras municipais, que também eram chamadas de cabildos e que foram controladas 

majoritariamente pela elite criolla, que apesar desse poder local, não tinha direito de controlar as grandes 

instituições ou participar das maiores decisões políticas. As capitanias gerais, por outro lado, não possuíam 

uma importância econômica tão grande, mas eram regiões de importância militar para a dominação do 

território, combate à pirataria e, consequentemente, para a garantia de um deslocamento seguro das riquezas 

para a Espanha. Desta forma, Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile foram importantes capitanias-gerais 

durante a colonização.  

Ainda destacando a administração colonial, em uma esfera menor, a Coroa espanhola criou, em 1503, a 

chamada Casa de Contratação, que controlava e monopolizava o comércio espanhol e arrecadava os 

impostos. Tendo em vista que a pirataria era algo muito comum na época e que o contrabando de metais 

preciosos ocorria até mesmo entre os colonos e nativos, a Coroa instalou também um regime de exclusivo 

colonial metropolitano e de Porto Único.  
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Assim, todas as riquezas encontradas na colônia, sobretudo o ouro e a prata, pertenceriam à metrópole e 

deveriam deixar a América apenas pelos portos permitidos, como o de Vera Cruz (México), Porto Belo 

(Panamá) e o de Cartagenas das índias (Colômbia). Saindo desses portos, os produtos deveriam ir direto para 

a Espanha, desembarcando exclusivamente no porto de Sevilha e, posteriormente no de Cádis.  

É importante destacar também que, além do comércio e da exploração de riquezas como o ouro e a prata, 

que contemplavam os interesses mercantilistas da nobreza e da burguesia espanhola, havia ainda um 

importante fator que impulsionou a colonização espanhola: a religião. Em um contexto de expansão das 

religiões protestantes, a Igreja Católica percebeu na colonização uma forma de expandir sua fé para além dos 

territórios europeus, alcançando, assim, os povos indígenas. Desta forma, a catequização dos nativo-

americanos foi parte fundamental do processo de colonização e até mesmo de imposição dos valores 

europeus aos povos da América.  

 

Com a consolidação da colonização, a América Espanhola foi marcada por uma 

sociedade estratificada, onde a elite de nascimento detinha privilégios. A 

sociedade era dividida nos seguintes grupos: 

• Chapetones: os homens brancos, nascidos na Espanha e que vivendo na 

colônia representavam os interesses metropolitanos, ocupando altos cargos 

administrativos, judiciais, militares e no comércio externo. 

• Criollos: elite econômica colonial, descendentes de espanhóis, nascidos na 

América, que eram grandes proprietários rurais.  

• Mestiços:  homens livres, trabalhadores geralmente superexplorados. 

• Indígenas: grande maioria da população, foram submetidos ao trabalho forçado através da mita ou da 

encomienda. 

• Escravos africanos:  foram utilizados sobretudo no Caribe (Antilhas) e trabalhavam principalmente na 

agricultura. 

 

Na América Espanhola, apesar da escravidão africana ter sido amplamente usada 

em colônias da América Central, sobretudo nas Antilhas, foi a mão de obra 

indígena, no entanto, a mais utilizada. Os nativos eram sentenciados ao trabalho 

compulsório, principalmente nas minas de prata no Sul da colônia, onde eram 

explorados em trabalhos em condições extremamente precárias e, em troca, 

recebiam salários irrisórios e, muitas vezes, só a catequização. 

Apesar do processo de conquista ter dizimado muitas populações nativas, a 

exploração através dessas formas de trabalho também foi responsável pela morte 

de milhares de pessoas. Assim, essa exploração dos nativos se deu 

principalmente através de duas formas de trabalho: 

• Mita: essa forma de trabalho foi adotada principalmente na região Sul da colônia e consistia na 

exploração das comunidades dominadas utilizando uma parte de seus homens no trabalho nas minas. 

Os homens eram sorteados, em geral trabalhavam quatro meses, recebendo um pagamento irrisório. 

Cumprido o prazo, deveriam retornar à comunidade, que por sua vez deveria enviar um novo grupo de 

homens. Apesar de sua origem Inca, os espanhóis se apropriaram da mita para impor um ritmo de 

trabalho compulsório aos nativos americanos. 
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• Encomienda: sistema criado pelos espanhóis, consistia na exploração de um grupo ou comunidade de 

indígenas por um colono espanhol conhecido como encomendero. Em troca, o colono deveria pagar um 

tributo à metrópole e promover a cristianização dos indígenas. 

 

América Portuguesa 

Nos primeiros anos após a chegada dos portugueses a costa litorânea do 

Nordeste, Portugal ignorou sua colônia no continente americano e se voltou para 

o comércio com as Índias. A partir de 1530, o jogo muda e os interesses também, 

logo, Portugal decide ocupar o território. 

A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500, não despertou um 

planejamento imediato de colonização do novo território encontrado pelos 

portugueses. Diferentemente dos espanhóis que encontraram metais preciosos logo após a sua chegada a 

América, os portugueses, a princípio, não viram motivos para concentrar seus esforços no “Novo Mundo”. A 

conquista da rota para as Índias por Vasco da Gama, em 1498, atraiu muito mais o interesse lusitano, visto 

que os altos lucros obtidos com as especiarias do oriente e com o comércio na África deixavam de lado 

maiores investimentos na América. Inseridos em uma lógica mercantilista, a não descoberta da existência de 

metais preciosos e a falta de possibilidade de lucrar com atividades comerciais no território americano são 

alguns dos fatores essenciais para compreender esse primeiro momento da colonização portuguesa. 

Apesar dessa negligência inicial, que marca o período conhecido popularmente como “Pré-Colonial”, que leva 

esse nome exatamente porque não havia uma ocupação territorial, expedições exploradoras não deixaram de 

acontecer durante o século XVI. Já em 1501, uma expedição chefiada por Gaspar de Lemos confirmou a 

existência e o valor do pau-brasil, pelo qual era possível a extração de tinta vermelha, muito preciosa na 

Europa.  

 

Inicialmente, a exploração da madeira foi realizada através do uso de mão de obra indígena, que cortavam e 

carregavam o pau-brasil em troca de objetos europeus (escambo), mas, logo essa mão de obra nativa passou 

a ser escravizada e o chamado “negro da terra” (nativo-americano) também se tornou uma moeda de troca 

entre tribos e portugueses. Essa escravidão indígena foi utilizada no Brasil durante décadas, no entanto, 

comparada à colonização espanhola, a lusitana dependeu muito mais do negro africano do que do nativo-

americano. Afinal, os indígenas que ocupavam a colônia portuguesa viviam muito mais dispersos e, muitas 

vezes, em lugares de difícil acesso, resistindo à escravidão e a colonização. Outro fator importante também 

foi o genocídio das tribos que viviam no litoral, o trabalho dos jesuítas, que impediam a captura de nativos 

nos aldeamentos indígenas e, enfim, o lucro obtido com o tráfico de africanos escravizados era tão 

exorbitante que essa mão de obra passou a ser mais valorizada.  

 

Aqui se faz importante pontuar que outro aspecto foi essencial para o declínio da população nativa no litoral 

e, posteriormente, no interior da colônia. O fator biológico foi fundamental para o decréscimo da população 

indígena, uma vez que esses nativos ficaram suscetíveis a doenças trazidas do continente europeu, muitas 

vezes através de contágio proposital, morrendo por conta de doenças como varíola e gripe. 

Tendo em vista essa exploração do pau-brasil, já em 1503, uma expedição comandada por Gonçalo Coelho 

estabeleceu as primeiras feitorias no litoral, com o objetivo de armazenar alimentos, equipamentos e 

conservar a madeira para exportação que, a partir do estabelecimento do estanco, passou a ter a exploração 

monopolizada por Portugal. Essa medida visava proteger o produto das investidas “estrangeiras”, ou seja, 

europeus que não pertenciam ao Império Português e que já realizavam assaltos e contrabandos no litoral.  
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Essas investidas de franceses, holandeses e espanhóis no território português, naturalmente, despertaram a 

preocupação da Coroa portuguesa quanto a manutenção e proteção do território brasileiro, afinal, apesar do 

Tratado de Tordesilhas, contrabandistas e colonos de países rivais poderiam facilmente ocupar e colonizar o 

vasto território que os portugueses reivindicavam.  

Levando em conta essa preocupação, em 1531 Martim Afonso de Souza foi enviado para realizar a primeira 

expedição colonizadora oficial de Portugal no Brasil. O colono deveria ocupar e povoar a terra, descobrir 

riquezas e combater estrangeiros, sendo essa administração realizada através da doação de terras chamadas 

de sesmarias (lotes de terra). Assim, Martim Afonso de Souza, no Brasil, fundou os primeiros núcleos de 

colonização, as vilas de São Vicente e Santo André da Borda do Campo, onde hoje conhecemos como o 

território de São Paulo.  

 

A administração colonial portuguesa 

Durante a expansão portuguesa pelo Oceano Atlântico, algumas ilhas conquistadas receberam um modelo 

administrativo baseado na divisão do território e na doação de faixas de terras para donatários, modelo que 

ficou conhecido como capitanias hereditárias. No caso americano, a primeira tentativa de ocupação do 

território se deu pelo mesmo projeto, que tratou de partilhar o litoral de sua colônia na América. Tal sistema 

foi a forma que Portugal encontrou para colonizar o território com a participação de terceiros, uma vez que a 

coroa portuguesa possuía recursos limitados para investir na colonização e delegou os custos da ocupação 

para os novos responsáveis pelas novas áreas divididas.   

 

As capitanias eram doadas aos capitães-donatários, que faziam parte da pequena nobreza portuguesa ou 

eram militares com honras, por meio de forais e cartas de doação e o donatário que recebesse a faixa de terra 

deveria proteger o território e seus colonos, fundar vilas, estimular a exploração do pau-brasil e descobrir 

novas riquezas. Entre 1534 e 1536, 15 capitanias foram criadas e doadas para seus administradores, no 

entanto, apenas duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente, graças ao rico cultivo da cana-de-açúcar, que 

se tornaria o produto mais importante da colonização portuguesa no Brasil e base da civilização colonial 

durante os dois primeiros séculos.  

O fracasso das outras capitanias, no entanto, deveu-se às dificuldades encontradas pelos donatários na 

colonização, como a resistência indígena e a dificuldade de desenvolver extensões absurdas de terra, e pelo 

desinteresse de muitos outros que nem chegaram a sair de Portugal. Assim, tendo em vista os problemas 

que se desencadearam por conta da descentralização provocada pelas capitanias, em 1548, o governo 

português decidiu fortalecer sua autoridade sobre a colônia centralizando a administração nas mãos de um 

governador-geral. A decisão de recrudescer a administração colonial estava ligada diretamente ao declínio 

com o comércio de especiarias nas Índias e a perda de entrepostos comerciais importantes na África, o que 

fez com que Portugal se voltasse para o território americano a fim de torná-lo mais rentável para a coroa. 

 

O primeiro encarregado dessa função foi Tomé de Souza, em 1549, com a missão de garantir as condições 

necessárias para uma boa colonização portuguesa das novas terras, a proteção contra os ataques de nativos 

e estrangeiros, a construção de feitorias e fortalezas e o estímulo da economia açucareira. Para realizar essa 

missão, Tomé de Souza trouxe para o Brasil africanos escravizados, mulheres e um grupo de jesuítas que 

estabeleceu os primeiros colégios da colônia.  
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O governador geral foi responsável pela criação da cidade de Salvador, onde se estabeleceu, que se tornou a 

capital da colônia. Ampliando o aparato administrativo, foram criados outros cargos para dar conta da nova 

centralização do território, como a função de ouvidor-mor, responsável pela justiça e aplicação das leis na 

colônia, a de capitão-mor, encarregado pela defesa e proteção do território, e o de provedor-mor, incumbido 

de administrar as finanças e a arrecadação colonial. Apesar da instauração de um aparelho que concentrava 

a administração colonial, é importante ressaltar que o sistema de capitanias hereditárias não deixou de existir 

com a criação do Governo Geral, algumas capitanias só foram extintas oficialmente no século XIX. 

Junto com a trupe de Tomé de Souza, foram enviados membros da Companhia de Jesus, tornando evidente 

que a ocupação do território e a lucratividade da colônia não eram os únicos interesses portugueses. A 

expansão do catolicismo também foi um dos propulsores do povoamento do território e se tornou um dos 

fatores centrais na colonização portuguesa. 

 

Em 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o colégio de São 

Paulo, que se tornou um embrião da atual cidade brasileira. A permanência dos jesuítas no 

Brasil gerou uma série de conflitos entre os colonos, que desejavam expandir seus negócios 

e escravizar indígenas, e os próprios jesuítas, que acreditavam na possibilidade da 

catequização dos nativos. Vale ressaltar que a missão desses jesuítas era muito mais ampla 

do que evangelizar, ela tinha o intuito de regular a vida na colônia e tentar “pacificar” os 

indígenas a fim de facilitar a ocupação do território. 

Apesar de Tomé de Souza ser reconhecido pela sua relação “pacífica” com os indígenas, é preciso pontuar 

que essa relação só era baseada em tal premissa quando a tribo não oferecia resistência ao domínio 

português. Caso contrário, foi estabelecido a prática da “Guerra Justa”, aonde os nativos que se rebelavam 

contra a exploração dos europeus poderiam ser escravizados sem nenhum tipo de problema jurídico, haja 

visto que a escravidão indígena foi proibida pela coroa portuguesa com a Carta Régia de 1570. 

O intenso conflito entre os colonos e os jesuítas impulsionou a criação de aldeamentos indígenas em áreas 

mais interioranas da colônia, tanto ao Sul quanto ao Norte. Para facilitar a conversão dos indígenas e a 

comunicação entre eles, uma vez que falavam línguas diferentes, os padres utilizam vários métodos, como o 

teatro. Além disso, foram os jesuítas os responsáveis pela criação de uma “língua geral” que serviu para 

facilitar a comunicação na colônia portuguesa.   

 

No caso dos aldeamentos nortistas, pode-se destacar a exploração das drogas do sertão, que eram ervas 

medicinais ou produtos específicos da região, como cravo e urucum, por jesuítas que utilizavam a mão de 

obra e os conhecimentos indígena sobre o território.  A conversão religiosa dos nativos que ocupavam esses 

espaços foi um dos grandes responsáveis pelo etnocídio das diversas culturas nativas que existiam aqui na 

América. Esses indígenas aldeados tiveram a sua relação com a religiosidade e com a sua forma de se 

organizar enquanto comunidade completamente desmantelada pela aculturação e imposição de valores 

europeus. 

Vale ressaltar que ao longo da expansão da colonização portuguesa pelo território americano, os nativos 

ainda foram submetidos as ações dos bandeirantes, que adentravam o interior da colônia a procura de ouro 

e da pratica do sertanaismo de contrato (trabalhos de apresamento de indígenas e negros e destruição de 

quilombos realizados por contrato em troca de dinheiro e terras). Assim, tendo em vista que a Companhia de 

Jesus desejava expandir o catolicismo entre os nativos da colônia e ainda utilizá-los como mão de obra para 

suas atividades econômicas no interior, os jesuítas se tornavam um indesejável obstáculo para os interesses 

econômicos dos bandeirantes.  
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Desta forma, com a crescente dificuldade em se conseguir nativos ainda livres no interior para a escravização, 

bandeirantes passaram a atacar as próprias missões jesuíticas, pois teriam muitos indígenas, sendo a 

maioria, inclusive, já adaptado ao mundo colonial e à cultura lusitana. 

Pega a visão: importante pontuar que os povos indígenas não foram exterminados, eles vivem e resistem 

ainda hoje em vários continentes. 
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Exercícios 

 

1. (UEA 2018) A lei de 1595 previa um único motivo para escravizar o índio: somente a prisão, feita durante 

alguma guerra, e efetuada por ordem direta da Coroa [...]. Os decretos de 1605, 1608 e 1609 suprimiram 

inteiramente a escravidão do índio, declarando por princípio a liberdade indígena e a igualdade dos seus 

direitos políticos aos dos brancos. Mas essas leis não puderam ser instauradas, devido à pressão dos 

colonos, os quais alegavam falta de mão de obra para continuar seus negócios. 

(James O. Souza. “Mão de obra indígena na Amazônia colonial”. In: Em tempo de histórias, no 6, 2002.) 

O texto demonstra que a escravização dos indígenas, na Amazônia colonial, 

a) contou com o apoio das autoridades políticas e religiosas que atuaram na região ao longo de todo 

o século XVII. 

b) revelava a tensão e os descompassos entre as normas jurídicas e os interesses econômicos 

ligados à colonização. 

c) enfrentava a resistência das companhias de navegação e dos responsáveis pelo tráfico de 

africanos escravizados. 

d) foi justificada e legalizada pelas leis régias expedidas ao longo de todo o século XVII. 

e) permitiu o avanço do extrativismo e o enriquecimento da região, que se tornou a área mais rica da 

colônia. 

 

 

2. (UEA 2016) Os historiadores não estão de acordo quanto ao nome das tribos selvagens que, no tempo 

do descobrimento, habitavam entre Cabapuana e o Rio Doce, mas sabe-se que, na época em que o Rei 

D. João III repartiu o litoral do Brasil, doou, em 1534, a Província do Espírito Santo ao nobre português 

Vasco Fernandes Coutinho. Os portugueses conseguiram, inicialmente, muitas vitórias sobre os 

apavorados indígenas. Mas, exasperados pelas crueldades dos portugueses, os índios destruíram as 

plantações de seus inimigos, queimaram-lhes as casas e massacraram todos quantos lhes caíram nas 

mãos. 

(Auguste de Saint-Hilaire. Viagem ao espírito Santo e Rio Doce, 1974. Adaptado.) 

O francês Saint-Hilaire visitou, de 1816 a 1822, várias partes do Brasil. Seu relato, feito a partir do que 

viu na região do atual estado do Espírito Santo, revela um aspecto presente na colonização do país: 

a) a oposição das comunidades indígenas aos processos econômicos de extração das riquezas 

florestais por meio do escambo. 

b) o estado de guerra entre colonizadores e colonizados derivado, muitas vezes, da escravização da 

mão de obra indígena. 

c) o confinamento das nações indígenas em reduções jesuíticas com a finalidade de aculturá-los e 

cristianizá- los. 

d) a aliança de tribos indígenas com corsários e invasores estrangeiros de territórios litorâneos da 

colônia brasileira. 

e) a imposição pelos comerciantes europeus de baixos preços às mercadorias indígenas de 

exportação, como as drogas do sertão. 
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3. (Cusc 2020) No plano socioeconômico, [os indígenas] foram cruciais na montagem do complexo 

açucareiro na Bahia quinhentista, e mesmo no avançar o século XVII, pois a escravidão de origem 

africana só tomou impulso após exaurirem-se gerações de indígenas pelo trabalho escravo, pela guerra 

e por doenças. No planalto paulista, a mão de obra indígena escravizada foi a base para o que se 

chamou, com certo exagero, de “celeiro do Brasil”, labutando na produção de trigo e, sobretudo, de 

milho. 

(João Fragoso e Roberto Guedes. “Apresentação”. In: João Luís R. Fragoso e  

Maria de Fátima Gouvêa (org.). O Brasil Colonial, vol. 3, 2014. Adaptado.) 

O excerto faz referência 

a) aos resultados da mortalidade dos indígenas na colonização do interior. 

b) aos lucros do tráfico negreiro para a Coroa e a burguesia metropolitana. 

c) à utilização de mão de obra escrava africana na agricultura de subsistência. 

d) à primazia do trabalho escravo indígena sobre o africano no açúcar e no ouro. 

e) à importância econômica da mão de obra indígena na América Portuguesa. 

 

 

4. (Unesp 2019) O dia em que o capitão-mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz [...] era a 3 de maio, 

quando se celebra a invenção da Santa Cruz em que Cristo Nosso Redentor morreu por nós, e por esta 

causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Santa Cruz e por este nome foi conhecida 

muitos anos. Porém, como o demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os 

homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o 

primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e 

vermelha com que tingem panos [...]. 

(Frei Vicente do Salvador, 1627. Apud Laura de Mello e Souza. O Diabo e a Terra de Santa Cruz, 1986. Adaptado.) 

 O texto revela que 

a) a Igreja católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista e colonização 

do Brasil. 

b) um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercadores 

portugueses. 

c) os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo sempre respeitaram 

motivações e princípios religiosos. 

d) o objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi impedir o avanço do protestantismo 

nas terras do Novo Mundo. 

e) uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas 

terras conquistadas. 
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5. (UEFS 2018) Leia o excerto para responder à questão a seguir. 

O “coração” econômico da época, Veneza, tem cada vez mais dificuldades em assegurar a 

competitividade de seus produtos. Em 1504, os navios venezianos já quase não encontram pimenta 

em Alexandria. As especiarias desta proveniência se revelam muito mais caras do que as que são 

encaminhadas da Índia portuguesa: a pimenta embarcada pelos portugueses em Calicute é quarenta 

vezes menos onerosa do que a que transita por Alexandria. 
(Jacques Attali. 1492, 1991. Adaptado.) 

O início da colonização efetiva do Brasil por Portugal, historicamente condicionado pelos fatos 

referidos pelo excerto, 

a) teve início assim que os navegadores chegaram às novas terras. 

b) projetou a hegemonia portuguesa no comércio atlântico. 

c) enriqueceu a Metrópole com a descoberta de metais preciosos. 

d) atardou-se devido aos lucros auferidos com o comércio oriental. 

e) foi financiado pelos lucros gerados pelo comércio de especiarias. 

 

 

6. (Ucpel 2009) Quando Cortez desembarcou em Vera Cruz, no México, os ______________ pensavam que 

eram os deuses, montados em grandes veados. Em vez de lutar, o imperador Montezuma enviou 

emissários com presentes e pedidos para que Cortez se retirasse”. 
(ARRUDA, José Jobson de A. & PILETTI, Nelson. Toda a história: história geral e  

história do Brasil. São Paulo: Ática, 1996, p.142) 

A opção que completa a frase é: 

a) maias. 

b) incas. 

c) astecas. 

d) olmecas. 

e) guaranis. 

 

 

7. (Fameca 2020) É possível que Cortés tenha falado com uma intenção menos cínica do que 

frequentemente se imagina quando disse ao mensageiro de Montezuma: “Eu e meus companheiros 

sofremos de uma doença do coração que somente o ouro pode curar” [...]. O ouro acumulado durante 

séculos foi saqueado nas duas décadas, 1520-1540, que assistiram à conquista militar espanhola da 

América Central e da América do Sul. 
(Peter Bakewell. “A mineração na América espanhola colonial”. In: Leslie Bethell (org.).  

História da América Latina, vol. II, 1999.) 

O excerto refere-se 

a) à impossibilidade de diálogos entre os padrões culturais europeus e os conteúdos civilizacionais 

dos povos da América. 

b) à coincidência entre os interesses dos conquistadores espanhóis e as riquezas acumuladas nas 

sociedades americanas. 

c) à mentalidade capitalista dos europeus contraposta à perspectiva religiosa dos Impérios 

teocráticos americanos. 

d) à aliança dos europeus com os povos escravizados nos impérios astecas e incas nas regiões dos 

altiplanos. 

e) à argúcia militar dos colonizadores espanhóis e ao desconhecimento de táticas militares pelos 

povos pré-colombianos. 
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8. (Puc PR 2018) No processo de conquista da América pela Coroa espanhola, um dos episódios mais 

significativos é conhecido como La Noche Triste (A Noite Triste), ocorrida em 30 de junho de 1520. Na 

ocasião, as forças espanholas sofreram pesadas baixas em Tenochtitlan, a então capital do Império 

Asteca. 
(Fonte: DIÁZ, C. B., SAENZ,. S. M. C., & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spain). Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva Espana. Madrid: Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo (C.S.I.C.), 1982.) 

 
(TODOROV, T. A conquista da América: A questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.) 

 

(LEÓN-PORTILLA, M. A Conquista da América Latina vista pelos índios –  

relatos astecas, maias e incas. Petrópolis: Vozes, 1987.) 

Sobre a conquista do Império Asteca pelas tropas lideradas por Hernán Cortés, é CORRETO afirmar que 

a) a recepção inicialmente amistosa dos astecas para com os espanhóis e a aliança destes com 

outras tribos rivais daqueles foram fatores importantes para a vitória final de Cortés. 

b) a superioridade numérica das forças espanholas frente aos nativos foi fator preponderante da 

vitória de Cortés. 

c) a Noite Triste é apenas um dos episódios nos quais o exército espanhol foi traído e enganado pelo 

imperador asteca Montezuma, tornando a guerra de conquista longa e incerta. 

d) a Noite Triste representou o primeiro conflito aberto entre as forças espanholas e o Império Asteca, 

revelando a superioridade numérica e técnica destes em relação àqueles. 

e) a derrota dos espanhóis para os astecas na Noite Triste representa uma virada na estratégia da 

Coroa Espanhola na América, que a partir de então deixa de lado a política de alianças e parte para 

o confronto militar. 

 

 

9. (UniCesumar 2017) Sem colonização não há uma boa conquista, e se a terra não é conquistada, as 

pessoas não serão convertidas, escreveu Francisco Lopez de Gómara, um dos primeiros historiadores 

da conquista da América. 
(In: FIGUEIRA, Divalte Garcia. História - novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2003, p.144) 

A frase de Francisco Lopez de Gómara permite afirmar que a justificativa dos espanhóis para a 

conquista da América era de ordem 

a) política, pois as autoridades espanholas pretendiam promover a centralização administrativa na 

América e intensificar a ocupação das regiões ameaçadas pela ação dos ingleses e dos franceses 

no Oceano Atlântico. 

b) social, pois a pobreza e a miséria da população do campo, principais vítimas dessa realidade, 

impulsionaram um grande fluxo de camponeses europeus a buscarem outras oportunidades nas 

novas terras da América. 

c) humanitária, pois as guerras e perseguições religiosas provocaram desemprego e migração dos 

trabalhadores do campo, durante o século XVI, e empurraram um grande número de refugiados 

para a América. 

d) religiosa, pois o papa havia reconhecido o direito da Espanha às novas terras com o argumento de 

que, ao ocupá-las e ensinar a religião de Cristo a seus habitantes, a Coroa estaria prestando um 

serviço ao catolicismo. 

e) econômica, pois a implantação de uma estrutura agrá- ria, com base na grande propriedade rural 

e no trabalho escravo, articulava-se com todo o mecanismo da dominação colonial e da política 

mercantilista da Coroa espanhola. 
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10. (UFG 2013) Leia o fragmento a seguir. 

Que sejam trazidos duzentos carneiros de cargas, daqueles que costumam trazer e carregar a prata de 

Potosí, para acarrear o ouro e a prata. 

(HOLANDA, Sérgio Buarque. Visão do paraíso. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 97. (Adaptado).) 

O fragmento apresentado, de 1609, destaca uma das medidas tomadas por D. Francisco de Sousa, 

governador-geral do Brasil, para intensificar a busca por metais e pedras preciosas no interior do 

território. Nesse documento, o imaginário colonial português se constitui pela influência 

a) da notícia sobre as riquezas do território espanhol, que circulava na colônia portuguesa. 

b) do consumo interno de especiarias espanholas, que tornava a vida cotidiana na colônia mais 

aprazível. 

c) da quantidade de prata extraída em Minas Gerais, que aguçava o interesse da população litorânea. 

d) da carência dos transportes nas regiões auríferas, que obrigava os colonos a escravizar indígenas. 

e) da eficiência administrativa da Coroa Espanhola, que foi apropriada como modelo pelos 

portugueses. 

 

 

 

 

 

 

Sua específica é humanas e quer continuar estudando esse assunto? 

Clique aqui para fazer uma lista de exercícios extras. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/exercicio-a-conquista-da-america-espanhola/questao/1
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Gabaritos 

 

1. B 

O trecho destacado aponta que apesar da proibição da escravidão indígena ter sido instituída pela coroa, 

essa obrigação não era respeitada pelos colonos que queriam utilizar a mão de obra nativa escravizada 

em seus empreendimentos comerciais.  

 

2. B 

O trecho aponta que apesar da historiografia oficial relegar aos diversos povos indígenas uma posição 

conformista e passiva diante da dominação europeia, isso não foi o que efetivamente aconteceu. Os 

povos nativos resistiram a dominação dos europeus de diversas maneiras e, dentre elas, através de 

conflitos diretos contra a imposição da escravidão aos seus. 

 

3. E 

O excerto aponta que a mão de obra indígena escravizada foi utilizada nas mais diversas atividades 

econômicas desenvolvidas na América portuguesa, indo na contramão da proibição da escravidão no 

local. 

 

4. E 

Ao ligar a religião a chegada e a ocupação do território que até então era desconhecido dos europeus, o 

autor aponta como havia por trás um interesse econômico, ao pontuar a exploração do pau brasil, e a 

relevância da religiosidade como um fator primordial para essa colonização. 

 

5. D 

Apesar de chegar ao território americano por volta do final do século XV e o início do século XVI, Portugal, 

a princípio, continuou voltado para o comercio de especiarias com as Índias devido a sua alta 

lucratividade. 

 

6. C  

O primeiro contato dos espanhóis aqui na América foi com os astecas e, a princípio, a comunicação foi 

amistosa porque o colonizador teria sido confundido com o deus Quetzalcoatl. 

 

7. B 

Uma das intenções dos europeus ao se jogar nas grandes navegações estava ligada ao desejo de 

encontrar novos locais que pudessem suprir seu estoque de metais preciosos e, diferente dos 

portugueses, os espanhóis encontraram ouro assim que chegaram na América.  

 

8. A 

Apesar da superioridade bélica, os espanhóis estavam em menor numero no território americano, então 

uma das formas de derrotar os astecas foi através exploração de rivalidades que já existiam na região 

antes da sua chegada. Vale ressaltar que isso foi possível porque, em um primeiro momento, esses 

homens foram recebidos de forma amistosa pelos astecas. 
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9. D 

Não é possível falar de colonização da América, especialmente a portuguesa e a espanhola, sem pontuar 

o importante papel da Igreja Católica dentro desses espaços. Em um contexto de intenso 

questionamento aos dogmas católicos e de um movimento de Reforma Protestante, esses nativos foram 

vistos como uma forma de expandir a fé cristã e aumentar o número de fies.  

 

10. A 

A descoberta da prata e do ouro na colônia espanhola levou a coroa portuguesa a acreditar que era 

possível encontrar metais preciosos dentro do seu território também, assim, as entradas e bandeiras 

cumpriram a missão de adentrar o território em busca de ouro.  

 


