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 OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - América Anglo Saxonica - América do Norte

HABILIDADE (S) (EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Por SOUSA, Rainer Gonçalves-B. E.)
leitura e interpretação de texto.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, E RESPONDER AS QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO.
NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO.
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min ás 16h40min.

América Anglo Saxônica - A formação histórica e territorial

A incursão dos ingleses no processo de colonização do continente americano conta com
determinadas particularidades que o difere sensivelmente da experiência colonial promovida por
portugueses e espanhóis. Entre outras razões, podemos apontar o processo tardio de colonização, a
natureza espontânea da ocupação dos territórios e as características do litoral norte-americano
como pontos fundamentais na compreensão da colonização inglesa.
No governo da rainha Elizabeth I (1558 – 1603), a Inglaterra ingressou na economia
mercantilista ao investir na construção de novas embarcações e no comércio marítimo.
Nesse contexto, a pirataria se tornou uma importante fonte de lucros sustentada no assalto de
navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. Nesse mesmo período tentaram
empreender a colonização de região norte-americana com a organização de três expedições
comandadas por Walter Raleigh.
O insucesso dessas primeiras expedições só foi revertido com a criação da colônia de Virgínia, em
1607. Depois disso, o processo de colonização britânico ganhou força com a política de
cerceamentos, que expulsou os pequenos agricultores de suas propriedades, forçando-os a buscar
outras possibilidades no Novo Mundo. Concomitantemente, os conflitos religiosos que tomaram
conta da Inglaterra após a reforma anglicana também motivaram a imigração dos puritanos
ingleses para a América.
No ano de 1620, o navio Mayflower saiu da Inglaterra com um grupo de artesãos, pequenos
burgueses, comerciantes, camponeses e pequenos proprietários interessados em habitar uma terra
onde poderiam prosperar e praticar o protestantismo livremente. Chegando à América do
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Norte naquele mesmo ano, os colonos fundaram a colônia de Plymouth – atual estado
de Massachusetts – que logo se transformou em ponto original da chamada Nova Inglaterra.

Com o passar do tempo, esse processo de colonização estabelecida por meio da ação autônoma de
determinados indivíduos passou a ganhar características mais diversas. Na região norte,
a colonização de povoamento teve que suplantar grandes dificuldades que com a posterior
consolidação de pequenas propriedades e o uso de mão de obra livre permitiram a formação de um
comércio diversificado sustentado pela introdução da manufatura e o surgimento de um mercado
consumidor.
Na região sul, as especificidades geográficas e climáticas propiciaram um modelo de colonização
distinto. O clima subtropical, o solo fértil e as planícies cortadas por rios navegáveis consolidaram
um modelo de colonização semelhante aos padrões ibéricos. Dessa forma, o sistema
de plantations estabeleceu o surgimento de grandes fazendas monocultoras produtoras de
tabaco, arroz, índigo e algodão. Com isso, a grande demanda por força de trabalho favoreceu a
adoção da mão de obra escrava vinda da África.
Compondo um processo de ocupação tardio, a região central ficou marcada por uma economia que
mesclava a produção agropecuarista com o desenvolvimento de centros comerciais
manufatureiros. As primeiras colônias centrais apareceram por volta de 1681, com a fundação das
colônias do Delaware e da Pensilvânia. Durante a independência das colônias, esta região teve
grande importância na organização das ações que deram fim à dominação britânica.
SOUSA, Rainer Gonçalves-B. E.

RESPONDA

QUESTÃO 1

Observe as duas imagens abaixo:

I.
Crédito da Imagem: Steve Mann e Shutterstock.com
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Utilizando seus conhecimentos sobre o processo de colonização inglesa das Américas, é possível
afirmar que:

a. A imagem I representa a chegada dos puritanos ingleses ao norte do continente americano, e
a imagem II indica que desde o início até os dias atuais a relação dos colonos britânicos com
os indígenas norte-americanos foi sempre pacífica.

b. A imagem I possibilita afirmar que o processo inicial de colonização realizada por ingleses é
semelhante ao realizado, por exemplo, pelos portugueses na América, estimulando o
deslocamento de famílias inteiras com o objetivo de formar povoado e não tanto a agricultura de
exportação.

c. A imagem II é uma representação do primeiro Dia de Ação de Graças, festa tradicional
estadunidense, iniciada nos primórdios da colonização e comemorada até os dias atuais, cuja
realização busca agradecer aos bons acontecimentos do ano.

d. Tanto a imagem I quanto a imagem II são falsas idealizações do processo colonizador inglês na
América, pois houve exclusivamente uma colonização baseada na monocultura e na escravidão,
como nos espaços americanos controlados por espanhóis e portugueses.



QUESTÃO 2

Observe as colunas abaixo.

I) Colônias do Norte

a) Monocultura baseada em
produtos tropicais de
exportação para a Europa e
utilização de força de
trabalho escrava africana.

II) Colônias Centrais

b) Caracterizada pela
policultura e pela produção
manufatureira, fomentando
o mercado interno.

III) Colônias do Sul

c) Dinamismo econômico,
com importantes centros
comerciais, aliados a uma
tolerância religiosa.

Qual das alternativas abaixo relaciona corretamente as duas colunas?

a. I-b; II-c; III-a.
b. I-b; II-a; III-c.
c. I-c; II-b; III-a.
d. I-a; II-b; III-c.

QUESTÃO 3

Os calvinistas que habitavam a Inglaterra foram os primeiros a se deslocarem para a América do
Norte para povoá-la e colonizá-la, fugindo da perseguição religiosa decorrente da criação do
anglicanismo. Qual o outro nome pelo qual os calvinistas ingleses eram conhecidos?

a. Huguenotes
b. Quackers
c. Anabatistas
d. Puritanos
e. Mórmons


