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COLONIZAÇÃO INGLESA

ANTECEDENTES:

• A colonização tardia deveu-se às Guerras dos Cem 
Anos e das Duas Rosas

• As atividades marítimas da Inglaterra só se 
tornaram possíveis após a organização do Estado 
Absoluto e o desenvolvimento da política 
econômica mercantilista, no reinado de Elizabeth I 
(1558-1603), que estimulou os empreendimentos 
navais, o comércio marítimo e a atividade corsária.

• Porém, será com a ascensão dos Stuart que se inicia 
efetivamente a colonização da América do Norte. O 
movimento dos Cercamentos dos Campos 
(Enclosures) e as perseguições político-religiosas 
movidas pela Igreja Anglicana e pelo governo, 
motivaram a vinda dos europeus para a América.



Primeiras Ações Inglesas na América

• Fim do Século XVI - Concessão dos direitos a Walter Raleigh 
– Expedições na ilha de  Roanoke – fracasso do processo 
colonizador : ataques indígenas + fome + doenças

• 1607 – fundação da Virgínia

• Atuação das Companhias de Comércio – Cia de Plymouth e 
Cia de Londres

• Os primeiros imigrantes: órfãos, mulheres sem futuro e 
pobres

• Pilgrim Fathers (pais peregrinos): puritanos que vieram no 
Navio Mayflower – 1620 – chegaram em Massachussets –
frio e fome

✓ Contato com os indígenas – permitiu as primeiras colheitas 
em 1621 – Thanksgiving day (Dia de Ação de graças)

✓ Fundadores da Nação – WASP (White Anglo-saxon
protestant)

✓ Forte religiosidade e preocupação com a educação –
surgimento de várias instituições de ensino 



FORMAÇÃO DAS COLÔNIAS

• No decorrer dos séculos XVII e XVIII, estruturaram-se treze 
colônias na América do Norte, com diversidades política, 
administrativas, econômicas, sociais e religiosa. Elas foram 
agrupadas em três grupos: Colônias do Norte e Centrais, que 
formavam a base de povoamento e as Colônias do Sul que se 
caracterizavam pelo modelo de exploração.

• Colônias do Sul – situadas numa região de terras férteis, com 
clima favorável a produção agrícola de ampla aceitação no 
mercado externo, sendo fornecedoras de produtos à 
metrópole e consumidora das manufaturas europeias, 
caracterizando-se por grandes propriedades monocultoras, 
com mão de obra escrava, numa sociedade aristocrática 
estratificada de senhores e escravos – sustentação do Pacto 
Colonial



• Colônias do Norte – conhecidas como Nova Inglaterra, 
situadas entre os Montes Apalaches e o mar. O clima 
não era favorável para o desenvolvimento agrícola em 
grande escala. Por isso, nesta região, havia pequenas 
fazendas, cultivadas por famílias proprietárias. A mão 
de obra utilizada era o servo de contrato. As próprias 
condições do desenvolvimento colonial conduzem os 
colonos às atividades comerciais e a construção naval. 
Eram regimentados pela Negligência Salutar com a 
Inglaterra e promoveu o comércio triangular

• Colônias do Centro – foram as últimas a serem 
ocupadas pelos ingleses. Desenvolveram uma 
agricultura extensiva por possuírem solo fértil e boas 
planícies. Esta região foi ocupada por uma grande 
diversidade étnica-cultural, como holandeses, suecos, 
ingleses etc., criando uma agricultura comercial, 
concorrendo com a metrópole e dando início às 
atividades manufatureiras.



COMPARAÇÃO

• Exploração

• Ação da Coroa

• Grandes propriedades

• Monocultura de exportação

• Mão de obra escrava

• Pacto Colonial

• Exclusivo Comercial

• Povoamento.

• Ação de Perseguidos Políticos, 
Religiosos e sociais.

• Pequenas propriedades.

• Policultura de mercado interno.

• Mão de obra livre (familiar e servidão 
de contrato).

• Negligência Salutar.

• Comércio Triangular.

COLÔNIAS DO SUL COLÔNIAS DO NORTE



Comércio Triangular:

• O comércio triangular pode ser entendido como a 
compra de cana e melado das Antilhas, que seriam 
transformados em rum. Essa mercadoria era levada por 
navios da Nova Inglaterra para África e trocada 
usualmente por escravos que eram levados para América 
e vendidos nas Antilhas e nas colônias do sul. Após a 
venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com 
mais melado e cana para produção do rum. Era uma 
atividade altamente lucrativa, entre outros motivos por 
garantir que o navio sempre estivesse carregado com 
outros produtos para vender em outro lugar.

• O comércio triangular também poderia envolver a 
Europa, para onde os navios levavam açúcar das 
Antilhas, voltando com os porões repletos de produtos 
manufaturados. Estabeleciam assim sólidas relações 
comerciais embasadas na próspera indústria naval das 
colônias da Nova Inglaterra.



COLONIZAÇÃO FRANCESA

• A expansão colonial francesa iniciou-se 
concretamente no século XVII, quando se 
consolidava o Absolutismo e se efetivava o 
Mercantilismo, especialmente na época de 
Richelieu e Colbert.

• Uma das primeiras regiões a ser ocupada pelos 
franceses foi o Canadá, que nitidamente 
desenvolveu o extrativismo e o tráfico de peles com 
os índígenas.

• Os franceses estabeleceram-se também nas 
Antilhas. Inicialmente, a colonização foi dificultada 
pela hostilidade dos caraíbas e pelas rivalidades 
entre os colonos e a ameaça estrangeira. Somente 
no governo de Colbert, foi que a  colonização das 
Antilhas se desenvolveu.

• No século XVIII, as diversas guerras que assolaram a 
Europa, como a Guerra dos Sete Anos, desgastaram 
profundamente a França, levando-a a perder boa 
parte de suas colônias, além do pouco investimento 
em  recursos humanos e materiais destinados às 
colônias.


