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RESUMO

Esta pesquisa objetiva analisar as formas de utilização de trabalho compulsório na América Espanhola, buscando compreender como elas se 
diferenciaram a partir do espaço em que estavam inseridas, das atividades econômicas que realizavam e das obrigações esperadas dos nativos 
sujeitos a elas. Para isso, realizou-se uma análise qualitativa da bibliografia pertinente, por meio da qual foi estabelecido um quadro panorâmico a 
respeito da sociedade colonial espanhola. A partir de uma análise qualitativa da bibliografia pertinente (SCHWARTZ, 2002; ELLIOTT, 1997; POZO, 
2009; MENDEZ, 2009), é possível entender os processos de construção do sistema colonial e as bases econômicas implementadas pelos espanhóis 
para consolidar a conquista das novas terras. É considerando esses espaços econômicos e políticos que temos a avaliação das três práticas mais 
comuns de trabalho compulsório na América Espanhola: a encomienda, a mita e o yanaconazgo. É sabido que havia outras formas de serviço 
pessoal a que os índios estavam obrigados, como por exemplo o peonaje e o repartimento ou cuatequil, mas optou-se por este recorte, em razão 
destas práticas serem nominadas na Assembleia Constituinte do ano de 1813, convocada com o propósito de romper a relação colonial com a 
metrópole. Posto isso, temos a utilização do método histórico-sociológico para compreensão das práticas, dos processos e das instituições que 
caracterizaram as formas de utilização do trabalho compulsório na América Espanhola. O resultado da pesquisa nos permite diferenciar e localizar 
práticas de trabalho compulsório, que são social e politicamente distintas da escravidão: percebemos que tanto o yanaconazgo, quanto a mita ou 
a encomienda permitiram a exploração da força de trabalho nativa com vistas ao êxito do projeto colonial. As diferenças que podemos assinalar 
em cada um destes sistemas de trabalho compulsório nos permitem esboçar uma estrutura complexa em todos os territórios econômicos –
urbano, das minas ou agrícola – sendo que, em todos, a utilização da mão de obra local foi fundamental para o êxito da colonização.. Entendendo 
a organização e estratificação social desse período, vemos que não houve homogeneidade na utilização das práticas de trabalho compulsório na 
América Espanhola, mas observou-se que elas se diferenciaram da escravidão negra, em razão do ordenamento jurídico que permitia sua 
utilização e da posição social de seus trabalhadores.
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