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(EF08HI07) A formação dos EUA 

 

A questão indígena nos EUA 

 

 Um dos principais problemas encontrado na História das colonizações da América é a agressão e o desrespeito 

dos colonizadores para com os nativos, uma vez que estes tiveram seus “lares” invadidos, sua denominação 

“praticamente” imposta (o termo índio) e sua cultura mudada ou quase apagada por outra sociedade que dizia ser 

“civilizada” e que tinha a “intenção” de civilizar. No caso dos EUA, existem vários relatos de como os colonizadores 

foram cruéis e desumanos em vários momentos contra os nativos, a primeiro momento com os ingleses e depois com os 

chamados “americanos”, sempre considerando a ideia do Destino Manifesto (ideologia que dizia que os colonizadores 

eram eleitos por Deus para civilizar e conquistar seu território) que lhes dava o direito de conquistar terras da maneira 

que fosse preciso. Vários povos indígenas foram massacrados e ignorados pelos “civilizados”.  

 

Leia o texto abaixo: 

PARA SABER MAIS: 

 

“Os indígenas  

 Centenas de povos indígenas, como cheroquis, comanches e apaches, habitavam a América do Norte quando os 

europeus lá chegaram. Ainda hoje, muitos lugares dos Estados Unidos têm nomes de grupos indígenas como Dakota, 

Massachusetts, Illinois, Missouri, entre outros. 

 A colonização inglesa na América acabou provocando a morte física e cultural de muitos povos indígenas da 

região. Os colonos ingleses não fizeram nenhum esforço significativo para integrar os índios. As uniões entre colonos e 

mulheres indígenas não eram estimuladas. Houve miscigenação, mas em um número bem menor do que na América 

Espanholas e nas terras onde é hoje o Brasil”.  
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Atividades: 

1 – Segundo o texto, assinale a alternativa CORRETA sobre a questão indígena nos EUA: 

a) A forma amigável como os colonizadores trataram os povos indígenas e foram traídos foi um dos motivos que 

causaram um desconforto entre os povos e consequentemente a guerra. 

b) A forma agressiva que os colonizadores trataram os indígenas não aceitando apenas sua cultura foi o problema 

de tudo. 

c) A violência e o desrespeito contra os povos indígenas foi uma das marcas e manchas da História da colonização 

americana, uma vez que acabou dizimando vários povos indígenas. 

d) A falta de união entre colonizadores e indígenas fez com que a história destes povos começasse mal, contudo, 

durante os anos essa situação foi melhorada, graças ao diálogo e as ações governamentais. 

2 – No texto “Os indígenas” é possível encontrar o trecho “A colonização inglesa na América acabou provocando a 

morte física e cultural de muitos povos indígenas da região”. Assinale a alternativa correta: 

a) O autor fala sobre a questão de ignorar a cultura indígena através da morte física. 

b) A morte cultural está relacionada a forma como foi ignorada e desprezada a cultura indígena e a morte física 

está relacionada a resistência e a guerra que tirou a vida de muitos índios. 

c) Foi apenas uma metáfora para ilustrar que há um exagero da parte dos povos indígenas, uma vez que eles não 

foram riscados da História. 

d) Tanto a morte física quanto a cultural indicam a Lei do mais forte, ocorrida também em outros lugares do mundo. 
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