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A CONQUISTA DA AMÉRICA PELOS EUROPEUS E SEU IMPACTO SOBRE A POPULAÇÃO 
INDÍGENA 

 
 
 Quando pensamos sobre a chegada dos europeus à América, é comum usarmos o termo 
“descobrimento”. Entretanto, a palavra “descobrir” nos passa a falsa ideia de encontrar o que anteriormente 
não existia. Nesse sentido, a chegada à América de portugueses e espanhóis inicialmente, caracteriza-se 
como um movimento de conquista e dominação sobre povos ameríndios que já habitavam o nosso 
continente. Esse movimento se deu primordialmente respaldado pelo uso da violência, fosse ela física ou 
simbólica, através fundamentalmente da aculturação desses povos. 
 

• PARE E PESQUISE: 
- Quem eram os povos ameríndios que habitavam nosso continente quando da chegada dos europeus a partir 
do século XVI? 
- O que significa aculturação? 
 
Fatores para a superioridade europeia sobre as populações indígenas: 
 
v Superioridade bélica (armas de fogo, cavalos, armaduras de ferro); 
v Exploração pelos europeus das rivalidades entre os grupos indígenas (tensões decorrentes da 

dominação, disputa entre povos e tribos); 
v Confusão dos povos indígenas em relação aos europeus (em especial astecas e incas com relação aos 

espanhóis, considerados inicialmente seres divinos); 
v Difusão pelos europeus de doenças desconhecidas no continente americano. 
 
Fatores para o genocídio da população ameríndia: 
 
Ø Aniquilamento físico dos povos que resistiram à dominação; 
Ø Desestruturação das comunidades indígenas (destruição de cidades, aldeias, áreas de plantio; crises de 

fome, deslocamentos populacionais forçados para atender aos interesses dos colonizadores); 
Ø Epidemias de grande extensão (gripe, varíola, etc.); 
Ø Super exploração dos indígenas (espanhóis e portugueses); 
Ø Impacto cultural da dominação europeia (desvalorização da cultura nativa, proibição de realização de 

seus rituais e costumes, imposição da cultura europeia).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 
TRABALHANDO COM TEXTOS 

 
 
TEXTO 1: 

 
"O almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha Hispaniola (atual Ilha de São 

Domingos), um milhão de índios e índias (...) dos quais, e dos que nasceram desde então, não creio que 
estejam vivos, no presente ano de 1535, quinhentos, incluindo tanto crianças como adultos, que sejam 
naturais, legítimos e da raça dos primeiros índios. (...) Alguns fizeram esses índios trabalhar 
excessivamente. Outros não lhes deram nada para comer como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas 
desta região são naturalmente inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de má 
condição, mentirosas, sem constância e firmeza (...) Vários índios, por prazer e passatempo, deixaram-se 
morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcaram pelas próprias mãos. E quanto aos outros, tais 
doenças os atingiram que em pouco tempo morreram (...) Quanto a mim, eu acreditaria antes que Nosso 
Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e 
animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície terrestre (...)" 

 
(Extraído de: Gonzalo Fernandes de Oviedo. L’Histoire des Indes, 1555. Em: Ruggiero Romano. 

Mecanismos da conquista colonial. São Paulo, Perspectiva, 1973, p. 76.) 
 
 
TEXTO 2: 

 
“Nem a antropofagia nem o sacrifício de vítimas humanas aos deuses, no caso dos índios, são delitos 

que justifiquem a guerra contra eles; em primeiro lugar, porque é muito reduzido o número de casos, e em 
segundo, porque tal antropofagia e tal imolação fazem parte essencial de seus ritos religiosos (...) a mudança 
de religião, mesmo que se trate de conversão  religião verdadeira (o catolicismo), é assunto que não deve 
ser tratado levianamente nem imposto pela força, pois não há passo mais penoso e importante para um 
homem do que o de abandonar sua religião primitiva, mesmo que ela tenha entre seus ritos o sacrifício de 
vítimas humanas. 

(In: LOSADA, Angel. Bartolomé de las Casas – o apóstolo dos índios da América Espanhola no 
século XVI. Rio de janeiro: O Correio da Unesco, n. 8, ago. 1975, p.9)  

 
Exercícios: 
 
1 – Discuta os fatores que tornaram possível a um número tão diminuto de espanhóis conquistar um império 
tão vasto no continente americano. 
2 – O que explica a enorme redução da população indígena no continente americano? 
3 – Pelo que foi exposto nos textos 1 e 2, qual era o julgamento dos europeus em relação à população 
indígena? 

 


