
COLONIZAÇÃO 
ESPANHOLA NA AMÉRICA
PROFESSOR HENRIQUE



Estrutura de 
funcionamento:

Bases: Mercantilistas – interesses do Estado e dos 
comerciantes – busca de metais preciosos 

• A empresa de colonização explorou, 
principalmente, a prata no México e Peru. 

• A produção colonial foi organizada 
essencialmente através da exploração da mão de 
obra indígena. 

• Acumulação Primitiva de capitais



A ESTRUTURA POLÍTICA COLONIAL

❖ 4 VICE-REINOS: órgãos instalados nos centros mais desenvolvidos da América 
espanhola para organizar a administração e aplicar a justiça. Vice-reis eram 
nomeados pelo Conselho das Índias.

Divisão a partir do critério Econômico:

• NOVA ESPANHA – México = rico em ouro e prata.

• NOVA GRANADA – parte da América Central, Venezuela e Colômbia = 
agricultura.

• PERU – Peru, Bolívia e parte da Colômbia = mineração de ouro e prata.

• RIO DA PRATA – Paraguai, Uruguai, Argentina = pecuária.

❖ 4 CAPITANIAS GERAIS: áreas bélicas de forte proteção, pois eram regiões que 
podiam ser facilmente atacadas: Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela – defesa 
do Império.



Administração:

Durante a fase de conquista europeia, grandes extensões de terra eram 
entregues aos chefes conquistadores, os quais eram denominados 
Adelantados e possuíam ampla autonomia de poder dentro do território.

• 1503 – Casa de Contratação: tarefa de fiscalizar a exploração colonial 
e impedir o contrabando

• 1524 – Conselho das Índias: cuidar dos assuntos relativos à América 
(nomear vice-reis, audiências, além de funcionar como tribunais de 
apelação para os colonos e servir de para fazer as leis do continente)

• 1526 – Audiências (correspondiam aos tribunais de justiça criados na 
Espanha) – foram transplantadas para a América ficando subordinadas 
ao Conselho das Índias e representando a justiça real em todo o 
território

• Cabildos ou Ayuntamentos – Correspondiam às Câmaras Municipais. 
Constituíam o poder político local e gozavam de autonomia em 
relação à Espanha.



Sociedade 
Colonial



• CHAPETONES – Brancos nascidos  na 
Espanha que detinham o monopólio das 
mais altas funções administrativas, 
militares, judiciais e eclesiásticas

• CRIOLLOS – Brancos nascidos na América, 
formando uma aristocracia econômica, 
proprietária de terras e minas. Não 
participavam do comércio externo e nem 
dos altos cargos administrativos, mas por 
constituírem uma elite local compunham as 
câmaras municipais (cabildos)

• MESTIÇOS – Originários do cruzamento 
entre brancos e índios, exerciam funções de 
capatazes, artesãos e administradores

• INDÍGENAS – O grupo mais populoso, 
formavam a base da empresa colonial. Eram 
obrigados ao trabalho forçado através da 
mita e da encomienda.

• NEGROS – Utilizados principalmente nas 
Antilhas, em serviços domésticos. 
Desprovidos de direitos, foram reduzidos à 
condição de escravos



Formas de subjugação do trabalho indígena:

• Uma das formas de utilização dos nativos era a Mita, já 
utilizada pelos Incas e chamada entre os Astecas de 
Cuatequil: os indígenas eram tirados de suas 
comunidades para trabalhar em condições precárias, 
durante alguns meses, na atividade mineradora. O 
trabalho era compulsório e remunerado.

• O sistema de trabalho mais utilizado era a Encomienda, 
onde o rei encomendava a captura de indígenas a um 
intermediário (encomendero) e os distribuía aos 
colonizadores, que exigiam dos nativos prestação de 
serviços, geralmente na agricultura, por receberem 
proteção e educação cristã da época.



Religião:

✓ O poder eclesiástico 
completava a administração 
colonial. 

✓Para que se efetivasse o 
processo de colonização foram 
criadas as Missões ou 
Reduções, para a evangelização 
nos nativos. 

✓A partir de 1571 são montados 
os Tribunais do Santo Ofício da 
Inquisição, para perseguir e 
punir os hereges.


