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01. Algumas semelhanças entre os indígenas do Brasil: 

– para os indígenas a terra é coletiva; não pertence a uma pessoa; a terra é do conjunto de pessoas 
que vivem e trabalham em cada aldeia. 
– A divisão do trabalho é feita por sexo e por idade, as mulheres plantam, colhem, tecem e preparam 
alimentos, os homens derrubam a mata, constroem armas, cuidam da segurança, caçam e pescam. 
– Crenças religiosas em vários deuses ligados à natureza e rituais; 
Algumas diferenças entre os indígenas do Brasil: 
– cada povo tem uma língua própria e essa língua é uma expressão de sua cultura. 
– Traços físicos, desenhos do rosto,  arte corporal, adereços usados, etc. 

 
02. A conquista da América pela Espanha foi marcada pelo uso da violência e de guerras de conquista 

à custa do extermínio de vários povos ameríndios. Há 3 principais fatores que ajudam a entender a 
vitória dos espanhóis sobre os povos nativos: 
a) doenças: o contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, 

principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras de maneira epidêmica e fulminante, como pode-se 
observar no texto de Matthew Restall; 

b) superioridade de armas: as armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, 
pois as armaduras de metal dos espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de 
espadas, bestas, arcabuzes etc. 

c) alianças: a conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos 
conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus 
algozes. 

 
03. Houve em várias partes da América, diferentes formas de resistências dos nativos à colonização 

europeia. Vários nativos lutaram para sobreviver e resistiram frente à colonização espanhola, como o 
povo Mapuche. Nesses enfrentamentos boa parte desses povos foram dizimados, pois além de alianças 
realizadas com tribos rivais, os espanhóis tinham superioridade militar e introduziram diversas 
epidemias como a varíola. Essas doenças foram responsáveis pela morte de milhares de ameríndios. 
Outros, em contrapartida, optaram por fugir como forma de resistência e se isolaram em regiões mais 
interioranas. Houve até mesmo membros da Igreja, como o bispo Frei Bartolomé de Las Casas, que 
tentou resistir à violência espanhola contra os povos indígenas da América. 

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


