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conjunto de práticas econômicas
organizadas pelo Estado que objetivam o
seu enriquecimento

metalismo;
balança comercial favorável; 
protecionismo estatal;
pacto colonial;
incentivo, financiamento, organização das
Grandes Navegações.

caracterizado pela relação entre metrópole e colônia, na
qual a colônia deve servir à metrópole a partir dos
princípios mercantilistas. essa relação de dominação é
estabelecida a partir do pacto colonial

Mercantilismo e
Antigo Sistema
Colonial



Características das sociedades indígenas do Brasil:
sociedades coletoras e caçadoras; hierarquia pela liderança
militar (cacique) e religiosa (pajés); divisão sexual do
trabalho e aldeias com territórios delimitados.

Sociedades Indígenas



de 1500 a 1530 não houve projeto de colonização -
sem povoamento

realizada pelos indígenas
por intermédio das feitorias através do escambo

extração de pau-brasil: valor comercial como tinta/corante
vermelho

Período Pré-Colonial

Período Colonial
razões que levaram ao início da colonização: garantir
a posse da terra e de suas possíveis riquezas minerais

(1500-1549) - chegada de Cabral ao Governo-Geral: reconhecimento e
posse da nova terra  
(1549-final do século XVIII) - instalação do Governo-Geral até crise no
sistema colonial: início da montagem da colonização até sua consolidação  
(final do século XVIII até 1822) - início da crise da independência, indica um
conjunto de transformações na ordem mundial e nas colônias, dando
origem a crise do sistema colonial e aos movimentos de independência



Sistemas Políticos - Capitânias Hereditárias
(1534-1759)

carta de doação: rei doava a
capitânia para um donatário
governar, ela não era propriedade
privada
carta foral: estabelecia os direitos
e deveres do donatário

documentos régios que
regulamentavam seu funcionamento
jurídico:

dividido em 15 quinhões

donatários:

objetivos da coroa

doar sesmarias e cobrar tributos dos colonos (dízimo e quinto)
praticar a justiça e fundar vilas
escravizar índios, em 1570 foi proibida menos em caso de guerra justa

acelerar a colonização, transferindo as
despesas para os donatário

atrair colonos e estimular a produção econômica com os próprios
recursos
defender militarmente a colônia

resultados - fracasso

donatários não possuíam recursos
suficientes
desentendimentos internos e inexperiência
ataques de índios



só existiam nas vilas, similar às prefeituras

participar da administração da vila
inspecionar o abastecimento

supervisionar os terrenos e vias públicas
negociar junto a metrópole os interesses da região
administrar tributos especificamente locais e gerar

posturas municipais

prerrogativas das câmaras

Sistemas Políticos - Câmaras Municipais

possuir cabedal (riqueza)
não podia fazer trabalho manual
em maioria aristocracias rurais
(senhores de engenho)

apenas os "homens bons" podiam
votar e ser eleitos

governo municipal (poder local)

instrumentos de poder político da
camada dominante da colônia
gozavam de ampla autonomia:
frequentemente desobedeciam ordens
reais
obs. interesses particulares e públicos se confundiam -
patrimonialismo



centralizar o poder político
controlar/fiscalizar os
donatários
coordenar a defesa militar da
colônia

Governo Geral (1548-1808)



Fim!
Você tem

alguma
dúvida?

Terei o maior prazer
em responder!

Camila Laís

https://www.facebook.com/ca
mzz.lais
(11)97598-7771
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