CONQUISTA E
COLONIZAÇÃO DA
AMÉRICA
ESPANHÓIS, INGLESES, FRANCESES E HOLANDESES
SÉCULOS XV, XVI E XVII

A CONQUISTA
ESPANHOLA
• Entre 1519 e 1521, liderados por
Hernán Cortez os espanhóis
invadiram e dominaram o Império
Asteca (México).
• O Imperador Montezuma II
acreditava que os invasores era o
deus Quetzalcóat.

• Apesar do menor contingente, os
espanhóis estavam muito melhor
armados.
• O México passou a se chamar
“Nova Espanha”.

CONQUISTA DE TENOCHTITLÁN
• O objetivo de Cortez era chegar até a capital Tenochtitlán, ele conseguia
informações sobre os costumes astecas através de Jerônimo Aguilar,
um náufrago espanhol prisioneiro dos maias.
• Ofereceram a Cortez uma nativa chamada Malinche, ela falava o idioma
dos maias e passava as informações para Aguilar, que transmitia tudo a
Cortez em espanhol.
• Ele passou a ter informações importantes sobre os costumes daquele
povo, quem eram os líderes, sacerdotes e guerreiros.
• E descobriu que os astecas possuíam muitos povos inimigos, e que
poderia se aliar a eles para conquistar Tenochtitlán.

MONTEZUMA II
• Moctezuma II, era o governante da cidade de
Tenochtitlán.
• Seu reinado ficou marcado por duas rebeliões de
tribos conquistadas. Muito versado nas lendas
tradicionais, ao receber a noticia do desembarque
de Hernan Cortez, convenceu-se de que o deus
Quetzalcoatl tinha regressado conforme este
profetizara nas lendas Toltecas, para destruir os
povos mexicanos.
Quando Cortés chegou em Tenochtitlán, Motezuma presenteou-o com flores de
seu próprio jardim, que era a mais alta honraria que poderia oferecer. Cortés
ordenou-lhe que suspendesse todos os sacrifícios humanos: Moctezuma concordou,
o sangue do templo foi lavado, e as imagens de deuses astecas foram substituídas
por ícones do cristianismo.

VIOLÊNCIA ESPANHOLA
• Os astecas logo perceberam o real interesse dos espanhois e começara as
ostilidades de ambos os lados.

• Após uma importante batalha em 1519, na qual as forças espanholas foram
derrotadas e obrigadas a bater em retirada, os espanhóis reagruparam-se
fora do vale do México. Passados oito meses estavam de regresso, tendo
ao seu lado um contingente ainda maior de nativos seus aliados.
• Por esta altura a varíola, trazida pelos espanhóis, havia dizimado a
população asteca, reduzindo drasticamente a capacidade de combate das
forças astecas.
• A capital Tenochtitlan foi sitiada, tendo este facto conduzido à derrota
total dos astecas em 1521. Apesar das suas armas de metal, cavalos,
canhões e milhares aliados indígenas, os espanhóis levaram sete meses
inteiros para conseguir a capitulação dos astecas.

A CONQUISTA ESPANHOLA
• Exploração das riquezas minerais e da mão-de-obra
indígena.
• Imposição
dos
costumes
europeus:
cristianismo (atuação dos jesuítas), etc.

idioma,

• A cobiça dos povos dominadores destruiu culturas e
empobreceu o território americano.
• As riquezas exploradas eram destinadas à Europa.

IMPÉRIO
INCA

FRANCISCO
PIZZARRO

 Em 1531, liderados por Francisco Pizzarro, o exército
espanhol dominou o território do Império Inca
(Cordilheira do Andes).
Pizarro encontrou o império Inca tumultuado. Atahualpa revoltara-se contra seu
irmão, Huáscar, o soberano do império.
Atahualpa ofereceu um grande tesouro em troca de sua liberdade. Pizarro ficou
com o tesouro e depois mandou estrangular Atahualpa.
Com reforços trazidos por Almagro, Pizarro avançou para Cuzco, a capital Inca.
Aí colocou no trono um parente de Huáscar como substituto. Pizarro fundou a
cidade de Lima, atual capital do Peru.
O rei espanhol recompensou Francisco Pizarro com o título de marquês.
Estabelecido em Lima, Pizarro governou o Peru até 26 de junho de 1541. Nessa
data, um grupo de antigos seguidores de Almagro invadiu a sua casa e o assassinou
enquanto jantava com seus convidados.

LÍDERES INCA
Huáscar
Atahualpa

Manco Capac
Tupac Amaru

RAZÕES DA CONQUISTA

• Armamentos superiores;
• Cavalos e cachorros;

• Aliança com povos inimigos;
• Epidemias (Guerras
Bacteriológica).

O QUE ERA A GUERRA PARA OS POVOS
MESOAMERICANOS?
• Era um acontecimento cheio de regras, com o
objetivo de demonstrar coragem e força. A
Captura de um inimigo era fundamental para ser
oferecido aos deuses, e atacar o inimigo de
surpresa era falta de honra.
• Para os europeus, na guerra não há regras, e a
surpresa é um trunfo.
• A dominação europeia sobre as Américas
duraram vários anos e lentamente dizimou ou
escravizou os povos indígenas.

TIPOS DE COLONIZAÇÃO NA AMÉRICA
A colonização por exploração é um método onde prevalecem os interesses mercantis,
ou seja, a terra é utilizada somente para dar lucros à metrópole, a permanência em novo
território seria provisória, uma vez que as famílias dos navegantes exploradores ficavam nos
país europeu.
O lucro era interesse principal, foram desenvolvidas várias técnicas que caracterizaram
esse sistema de colonização; técnicas hoje conhecidas como "plantation":

Monocultura (apenas um tipo de
produção agrícola era utilizada)
Latifúndio (as plantações eram feitas em
vastas áreas agricultáveis)
Trabalho escravo (em geral, negros
africanos)
Visava explorar e extrair riquezas
Servia á metrópole

A colonização de povoamento é o tipo de colonização onde os
colonizadores povoavam e desenvolviam a terra",ou seja, as pessoas trabalhavam
para eles mesmos (conta própria). Os objetivos ou vantagens econômicos
estavam voltados para o mercado interno, isto é,Os próprios colonos compravam
a produção das colônias.A economia era regida pela policultura (vários tipos de
produtos), e nas colônias, houve o aparecimento de manufaturas (processo de
produção de bens em série padronizada).

Casa de Contratação
Controle
econômico
Impostos e leis

Vice- Reinos
Nova Espanha
Nova Granada
Peru
Rio da Prata

Vice-Rei
Nobres no
comando das
colônias.

Conselho das Índias
Nomeação de
autoridades

ADMINISTRAÇÃO
DA COLÔNIA

Capitanias Gerais
Venezuela, Guatemala,
Cuba e Chile

Audiências
Tribunal de justiça

Cabildos
Câmara de Vereadores
Homens ricos

Organização social da América
Espanhola

O TRABALHO NA AMÉRICA ESPANHOLA
Mita
Índios eram
convocados para
trabalhar em alguma
atividade.

Encomienda
Os espanhóis trabalhavam
junto com os índios,
aprendendo e ensinando
as doutrinas cristã.

Haciendas
Muitos índios foram
levados para trabalhar
nas atividade de
mineração e fazendas
de alimento e gado.

Antes de dominar os
indígenas, era necessário
ler a população a Carta
de Requerimento dada
pelo Papa, onde
concederia autoridade
sobre as terras
descobertas.

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Frade dominicano espanhol nascido em
Sevilha, o primeiro sacerdote ordenado
na América e conhecido por suas
denúncias contra os conquistadores em
relação aos abusos contra os indígenas do
novo mundo. De uma modesta família de
comerciantes, seu interesse humanístico
surgiu quando, depois de doutrinar os
índios que serviam na propriedade por
ele dirigida em Cuba, optou pela vida
eclesiástica. Embora tenha participado da
ocupação da ilha, logo decidiu combater
as atrocidades que os espanhóis
cometiam contra os indígenas e ousou
desafiar o poder dos conquistadores,
viajando à Espanha (1515), para denunciálas.

