13 COLÔNIAS –
colonização inglesa na América

Início da colonização inglesa na
América e os colonos
 Diversos

fatores contribuíram para que imigrantes europeus,
principalmente ingleses, ocupassem a região colonial inglesa das Treze
Colônias, sendo alguns deles:
I.
inflação, alta dos preços (excessos de metais preciosos e enclosures) e as
consequências desse problema econômico.
II.
perseguições , intolerância e instabilidade religiosa, decorrente da Reforma
Protestante – muitos colonos eram puritanos;
III. guerra civil e perseguições políticas (Revolução Inglesa, somente a partir do século
XVII);
IV. concessão da rainha Elizabeth I (“a rainha virgem”) de terras a nobres – particulares
individuais no século XVI.Tentativa colonial fracassada;
V. cartas de concessões dadas pela Dinastia Stuart a duas companhias comerciais
(londres e Plymouth).Tentativa colonial fracassada; servos temporários;
VI. incentivo dado pela Coroa inglesa a migração dos despossuídos;
VII. tráfico de pessoas;
VIII. Juízes ofereciam aos sentenciados emigrar para a América no lugar de cumprir
pena.

Organização colonial Mapa das 13
Colônias
➢

As Colônias do Norte ou Nova
Inglaterra
Província de New Hampshire
Província da Baía de Massachusetts
Colônia de Rhode Island
Colônia de Connecticut

➢

As Colônias Centrais
Província de Nova Iorque
Província de Nova Jérsei
Província de Pensilvânia
Colônia de Delaware

➢

As Colônias do Sul
Província de Maryland
Colônia e Domínio da Virgínia
Província da Carolina do Norte
Província da Carolina do Sul
Província da Geórgia

As características do Norte das 13
Colônias
➢ Colônias do Norte – Colônias de Povoamento ( Nova Inglaterra) – atípica do
o
o

o

o
o

o

ponto de vista mercantilista:
Utilizavam mão-de-obra livre-familiar, de contrato de servidão e assalariada, de origem
européia.
Possuíam maior liberdade comercial, por diversos fatores, como as condições climáticas
desfavoráveis a Inglaterra e os problemas internos que afastaram a metrópole da região
colonial;
Produziam para subsistência, depois para abastecer o mercado interno e por fim
realizaram comércio internacional – comércio triangular, competindo com sua
metrópole.
A estrutura fundiária era formada por minifúndios ou médias propriedades.
Realizavam atividades econômicas diversificadas – agricultura (policultura), pecuária,
produção manufatureira (navios – reentrâncias no litoral, têxtil, armas...), pesca e
extrativismo.
Apesar da busca pela liberdade no Novo Mundo, alguns desses colonos, de origem
puritana, fizeram a “caça às bruxas” na cidade de Salém (Danvers) em 1692 .

Comércio Triangular

As características do Sul das 13
Colônias
➢ Colônias do Sul – Colônias de Exploração – atendendo

plenamente ao padrão do sistema mercantilista:
o Utilizavam mão-de-obra escrava de origem africana.
o Atividades econômicas eram determinadas pelas necessidades
européias (monocultura).
o Estrutura fundiária formada por latifúndio.
o O "Pacto Colonial" existia efetivamente neste região, por isso
deveriam consumir produtos manufaturados pela sua metrópole.
o Produziam de acordo com os interesses metropolitanos.
❖ A associação dos elementos que caracterizavam as Colônias do Sul
das 13 Colônias é chamada de PLANTATION.

As características das colônias do
Centro das 13 Colônias
➢ As colônias localizadas ao centro, tinham características

variadas, sofrendo influência tanto das colônias do Norte,
quanto das do Sul. Reunia o dinamismo econômico e o
urbanismo do Norte e a tolerância religiosa das terras
meridionais.

Algumas das consequências desse processo
colonizador inglês
 Os imigrados formaram, nas treze Colônias, entidades separadas e

marcadas por um forte individualismo e fraqueza do Estado Inglês,
principalmente no norte.
 Decisões eram tomadas no âmbito colonial local, gerando um
sentimento de autonomia, entre os estados e a colônia e sua metrópole.
 A ocupação das terras na América do Norte foi marcada por intensos
conflitos entre os ingleses e os povos indígenas da região. Jamestown, é
um exemplo desta política de extermínio, poi foi o primeiro
assentamento britânico fundado em caráter permanente na América em
1607, no atual estado da Virgínia, o que segnificou a eliminação de
vários nativos ali existentes.

Bandeira representando as Treze Colônias
Bandeira desenhada por Betsy Ross, com 13 estrelas e 13 faixas, representando as Treze Colônias

