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(EF08HI07) A formação dos EUA 

 

Colonização inglesa da América 

 

     A primeira tentativa de inglesa de colonização da América se deu no reinado da poderosa Elizabeth I. Em 

1585 ela deu permissão a um nobre inglês, Sir Walter Raleigh, para iniciar a colonização da parte norte da 

América. Ele fundou um pequeno povoado, na costa leste da América, o qual batizou de Virgínia. Mas essa 

primeira experiência de colonização fracassou devido à fome, às doenças e à resistência indígena (como visto 

anteriormente). 

     A segunda tentativa ocorreu no início do século XVII. Desta vez, a monarquia inglesa confiou a tarefa de 

iniciar a colonização a duas grandes companhias de comércio. Essas companhias eram formadas por 

comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias com a intenção de lucro (eram, portanto, 

empresas capitalistas). Para atrair pessoas, elas lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e uma 

nova vida àqueles que embarcassem para a América. Na Inglaterra, essa propaganda atraiu pessoas de 

diferentes origens e condições sociais, entre as quais cabe citar: degredados; aventureiros; mulheres pobres 

(vendidas aos colonos como esposas); camponeses sem terra, que muitas vezes, iam trabalhar como servos 

temporários; grupos religiosos protestantes ingleses – puritanos, batistas, presbiterianos- e outros que fugiam 

da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa. Além dos ingleses, 

outros europeus de diferentes origens (escoceses, irlandeses, alemães, franceses e holandeses) foram para a 

América do Norte em busca de uma vida melhor. Esses grupos todos constituíram inicialmente a população 

das Treze Colônias da América do Norte, que podemos agrupar em: colônias do Norte ou Nova Inglaterra, 

colônias do Centro e colônias do Sul. 
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Leia o texto abaixo: 

“Em 1620, um grupo de puritanos ingleses chegou onde hoje é o estado de Massachussetts, no nordeste 

da América do Norte, em um navio chamado Mayflower, e lá fundou um núcleo de colonização chamado 

Plymouth. Esses primeiros imigrantes chamados ‘pais peregrinos’ (pilgrim fathers), viam a si mesmos 

como ‘eleitos’ por Deus, o que os ajudou a superar as dificuldades dos primeiros tempos”. A imagem 

anterior, é uma representação do embarque no Mayflower e foi pintada na década de 1940. 

 

Atividades: 

 

1 – Quais grupos de pessoas foram atraídas pela promessa de terras férteis e de uma vida nova na América do 

Norte? 

a) Mineradores e caçadores de peles. 

b) Degredados; aventureiros; mulheres pobres; camponeses sem terra; grupos religiosos protestantes 

ingleses e outros que fugiam da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa. 

c) Indígenas em busca de novas áreas de caça. 

d) Portugueses e espanhóis em busca de ouro e pedras preciosas. 

2 – Como os pilgrim fathers viam a si mesmos? 

a) Como construtores de uma Inglaterra mais justa. 

b) Como conquistadores de terras ricas em metais como ouro e prata. 

c) Como ‘eleitos’ por Deus, o que os ajudou a superar as dificuldades dos primeiros tempos. 

d) Como fundadores de uma nova religião, já que estavam em uma nova terra. 
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Imagem: O navio Mayflower 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/mayflower-o-incomodo-legado-dos-peregrinos-que-

chegaram-aos-eua-ha-400-anos,99f37f10d50e3d5d7a3e1621a7f8d7cd9akcz2qn.html acesso em 

09/11/2020. 

 


