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A Conquista Europeia na América: Choque de Civilizações 

Resumo 

 

Espanhóis 

Em 1492, os espanhóis chegaram a América, com Cristovão Colombo que aportava na região das Antilhas. 

Sob a ótica europeia, ocorria ali a “descoberta do novo mundo”, terra hábitada por outras civilizações, com 

particularidades culturais distentas da europeia.  

 

Desse “encontro”, devemos destacar a ótica da dominação europeia frente aos povos nativos, chamados ali 

de “indígenas”.  O choque entre as culturas e os interesses econômicos europeus (inseridos na lógica 

mercantilista) provocaram o etnocício de milhões de nativos.  Além da destruição física propriamente dita, 

que foi possibilidade pela superioridade bélica (com o uso de cavalos e armas de fogo), os nativos tiveram 

sua cultura, e seus costumes destruídos pelos europeus, que, em nome da “civilização” e da “religião”, lhes 

impuseram novos idiomas e uma nova fé. 

 

Os Astecas, que viviam na região na América Central,  tinham uma antiga profecia que afirmava que  um dia 

o deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada, um homem de pele clara e de barba, viria, em pessoa, pelo mar. 

Quando os espanhóis chegaram em suas caravelas, os nativos pensaram que era a profecia se cumprindo.   

 

Recebidos pelos nativos, os espanhóis se impressionaram com a grandiosidade dos templos e cidades e logo 

se iniciou um processo de dominação.  

 

 

Tratado de Tordesilhas  

Tordesilhas representou um  acordo entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, com o objetivo de  dividir 

os territórios ultramarinos conquistado pelos dois países durante as grandes navegações. É interessante 

perceber que o Tratado foi assinado anos antes da chegada das primeiras esquadras portuguesas a América. 

Segundo o tratado, terras e mares encontrados ou por encontrar (desde que não pertencentes a nenhum rei 

cristão) seriam divididos entre Espanha e Portugal. O meridiano que passa a 370 léguas a oeste das ilhas de 

Cabo Verde foi tomado como linha divisória. As terras localizadas a leste pertenciam a Portugal. As restantes 

seriam da Espanha.  

 

Portugueses 

Em 1500, foi a vez dos portugueses aportarem na América, na região onde hoje é o Brasil. A carta de Pero Vaz 

de Caminha, o escrivão da esquadra , revela com detalhes os primeiros dez dias dos portugueses em terras 

“brasileiras”. O litoral baiano, local onde aportaram,  era ocupado pelos índios Tupinambás e os Tupiniquins, 

enquanto mais para o interior viviam os Aimorés. O primeiro estranhamento veio do fato dos nativos anderem 

nus. Do mesmo modo, ao não encontrarem estátuas representando deuses, concluíram que aqueles 

indígenas não tinham religião. 
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É comum falarmos que a primeira relação estabelecida foi o  escambo, ou seja,   a troca de mercadorias por 

trabalho. Os portugueses davam bugigangas (apitos, espelhos, chocalhos) para os indígenas e, em troca de 

trabalho, os nativos deveriam cortar as árvores de pau-brasil e carregar os troncos até as caravelas 

portuguesas. No entanto, é importante não deixar de mensurar que essa relação pressupôs um logo processo 

de dominação que sobrevive até os dias atuais. 
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Exercícios 

 

1. “Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, 

morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas…” (Bartolomé de Las Casas, 1474 – 1566) 

 

“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.” (Pablo Neruda, 1904 – 1973) 

 

As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos 

espanhóis durante a Conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa, além 

da já indicada, que foi: 

a) a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador. 

b) o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores. 

c) a passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças religiosas. 

d) a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos problemas 

ambientais. 

e) a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais as populações 

indígenas não possuíam anticorpos. 
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2. Considere o texto abaixo, de G. F. de Oviedo, que relata o estabelecimento do império espanhol na 

América, no livro L’ Histoire des Indies, publicado no ano de 1555. 

 

“O almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha Hispaniola, 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 (…). Alguns fizeram esses índios trabalhar 

excessivamente. Outros não lhes deram nada para comer como bem lhes convinha. Além disso, as 

pessoas dessa região são naturalmente tão 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. 
Apud ROMANO, Ruggiero. Mecanismos da Conquista Colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 76 

 

Considerando o contexto histórico, pode-se afirmar que o texto de Oviedo representa 

a) o pensamento singular de um ideólogo extremista do absolutismo espanhol, em oposição ao 

sistema do Real Padroado e suas repercussões na América colonial. 

b) a posição de um intelectual cristão renascentista que busca denunciar o caráter semifeudal da 

expansão ultramarina ibérica, sintetizado na figura de Colombo. 

c) uma justificativa, de fundo religioso moral, para o genocídio decorrente da exploração colonial, 

cujos pressupostos são correntes no universo cultural europeu da época. 

d) uma defesa, em termos racistas e preconceituosos, dos massacres promovidos pelos primeiros 

colonos espanhóis, que agiam contra os interesses econômicos do Estado Absolutista. 

e) uma visão irônica, de caráter naturalista e raciológico, a respeito da inutilidade da violência 

praticada pelos colonizadores civis espanhóis no chamado período da Conquista. 
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3. Leia o texto a seguir: 

Um dos períodos [da história do México] mais riscados, apagados e emendados com maior fúria tem 

sido o da Nova Espanha. [...] A Nova Espanha não se parece com o México pré-colombiano nem com 

ao atual. E muito menos com a Espanha, embora tenha sido um território submetido à coroa espanhola. 
PAZ. O. Sóror Juana Inés de la Cruz: As artimanhas da fé. São Paulo: Mandarin, 1998. 

 

Sobre a sociedade colonial construída em Nova Espanha, é correto afirmar: 

a) se apoiava, como na sociedade colonial brasileira, em uma visão bipolar entre senhores europeus 

de um lado e escravos africanos de outro, visto que os indígenas haviam sido quase 

absolutamente exterminados no processo de conquista por doenças ou pela violência do 

colonizador. 

b) se distinguia de outras sociedades coloniais, pois as diferenças sociais presentes nela eram de 

classe e não de cunho étnico: não importava a cor da pele para a determinação de um lugar social, 

mas as posses de um indivíduo. 

c) se tratava, como em outras sociedades coloniais, de uma sociedade de superiores e de inferiores 

que, entretanto, reconhecia os mestiços, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas, 

como fazendo parte da elite política local, sendo chamados criollos. 

d) recaíam, exclusivamente, os privilégios da sociedade colonial sobre a minoria branca que 

apresentava, contudo uma divisão interna entre aqueles brancos nascidos na Europa, ocupantes 

dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições claramente 

secundárias na hierarquia social. 

e) se constituía em uma sociedade com uma estrutura hierárquica bem clara, em cuja base se 

encontravam os grupos desprovidos de quaisquer direitos sociais: índios e negros africanos, 

ambos trabalhando como escravos e sendo tratados exclusivamente como mercadoria, vendidos 

e comprados em grandes mercados nas principais cidades mexicanas. 
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4. TEXTO I 

Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como “os brasis”, ou 

“gente brasília” e, ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles aplicado, mas as 

referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro 

da terra” e “índios” eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. 

SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a construção de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). 

Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 

 

TEXTO II 

Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados 

pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, 

espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma povos 

tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. 

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período 

analisado, são reveladoras da: 

a) concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. 

b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. 

c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. 

d) transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. 

e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. 

 

 

5. A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; convém a saber, não se acha nela F, nem 

L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem 

desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. 

GÂNDAVO, P. M. A primeira história do Brasil: história da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2004 (adaptado). 

 

A observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras 

F, L e R na língua mencionada demonstra a: 

a) simplicidade da organização social das tribos brasileiras. 

b) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. 

c) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. 

d) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. 

e) dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. 
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6. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses, em 1500: 

a) a obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. 

b) a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos. 

c) a existência de grandes cidades, como a dos astecas. 

d) a ausência de artesanato. 

 

7. Eram povos nativos do Brasil: 

a) Maias e Astecas 

b) Tupinambás e Guaranis 

c) Tupiniquins e Apaches 

d) Toltecas e Incas 

 

 

8. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período "pré-colonial" (1500-1530), foi 

marcado pelo(a): 

a) envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil; 

b) plantio e exploração do pau-brasil, associado ao tráfico africano. 

c) deslocamento, para a América, da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente; 

d) fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas; 

e) implantação da lavoura canavieira, apoiada em capitais holandeses. 

 

 

9. "Apesar dos exageros e incorreções, a Lettera de Américo Vespúcio para Piero Soderini com certeza 

continha várias passagens verídicas. Uma delas é o trecho no qual, referindo-se à sua primeira viagem 

ao Brasil, realizada entre maio de 1501 e julho de 1502, Vespúcio afirma: 'Nessa costa não vimos coisa 

de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil (...) e já tendo estado na viagem bem dez 

meses, e visto que nessa terra não encontrávamos coisa de metal algum, acordamos despedirmo-nos 

dela.' Deve ter sido exatamente esse o teor do relatório que Vespúcio entregou para o rei D. Manoel, em 

julho de 1502, logo após desembarcar em Lisboa, ao final de sua primeira viagem sob bandeira 

portuguesa. O diagnóstico de Vespúcio selou o destino do Brasil pelas duas décadas seguintes. Afinal, 

no mesmo instante em que era informado pelo florentino da inexistência de metais e de especiarias no 

território descoberto por Cabral, D. Manoel concentrava todos os seus esforços na busca pelas 

extraordinárias riquezas do Oriente.  
(BUENO, Eduardo. Náufragos,traficantes e degredados: as primeiras expedições ao Brasil. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, 

p. 65.) 

A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa voltada prioritariamente para o 

Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira, entre as quais se 

inclui o (a): 

a) caráter militar da ocupação, visando à defesa das rotas atlânticas; 

b) escambo com os indígenas, garantindo o baixo custo da exploração; 

c) abertura das atividades extrativas da colônia a comerciantes das outras potências europeias; 

d) migração imediata de expressivos contingentes de europeus e africanos para a ocupação do 

território; 

e) exploração sistemática do interior do continente em busca de metais preciosos. 
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10. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito "prazer e devoção", a praia encheu-se de 

nativos. Eles sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. 

Quando D. Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e 

buzinas, saltando e dançando (...) (Náufragos Degredados e Traficantes (Eduardo Bueno) 

 

Este contato amistoso entre brancos e índios foi preservado: 

a) pela Igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese. 

b) até o início da colonização quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou 

a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. 

c) pelos colonos que escravizaram somente o africano na atividade produtiva de exportação. 

d) em todos os períodos da História Colonial Brasileira, passando a figura do índio para o imaginário 

social como "o bom selvagem e forte colaborador da colonização". 

e) sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão. 
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Gabarito 

 

1. E 

A chegada dos europeus ao continente americano trouxe um fator biológico que foi mortal aos indígenas: 

as doenças contagiosas. Os historiadores estimam que cerca de ¾ da população nativa tenha perecido 

vítima dessas doenças. 

 

2.   C 

Os espanhóis tinham uma visão de mundo etnocêntrica: em outras palavras, estereotipada e 

preconceituosa em relação ao nativo. Assim, buscavam justificar as violências que cometiam contra 

aquelas populações a partir de argumentos de cunho religioso e moral. Essa forma de enxergar o outro 

não foi exclusividade espanhola, pois os europeus, em geral, possuíam uma visão muito preconceituosa 

em relação ao nativo. 

 

3.    D 

Os povos nativos, enquanto isso, eram destinados ao trabalho através da mita e da encomienda. 

 

4.   D 

Os relatos dos portugueses, principalmente do século XVI, eram carregados de preconceito em virtude 

da visão de cultura etnocêntrica, isto é, uma forma de pensamento de quem acredita na superioridade 

do seu grupo étnico. 

 

5.    D 

Pero de Magalhães Gândavo evidencia a incapacidade do português do século XVI de compreender as 

diferenças culturais dos povos nativos, o que ocasionou uma série de relatos em que o modo de vida do 

nativo foi considerado como “inferior” 

 

6.    A 

Os povos indígenas do Brasil coletavam os recursos para sua subsistência, ou seja, para consumo 

próprio. Como a variedade de povos e culturas indígenas era muito grande, cada povo obtinha seus 

recursos de maneiras difere 

 

7.    B 

Os povos Tupinambás e Guaranis habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram e ambos tiveram 

bastante contato com os colonizadores. Os Tupinambás habitavam a região litorânea do Nordeste 

brasileiro até o Sudeste, e os Guaranis habitavam onde hoje está a região sul do Brasil, além de ocuparem 

territórios onde hoje estão o Paraguai e Argentina. 

 

8.   A 

Nos primeiros trinta anos da colonização, observamos que os portugueses limitaram-se a enviar 

expedições de reconhecimento e proteção ao litoral brasileiro. Sob o ponto de vista econômico, a extração 
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do pau-brasil era realizada através da mão de obra voluntária dos índios, que recebiam pequenas 

mercadorias pelo serviço prestado (escambo). 

 

9.   B 

O escambo realizado com os índios exemplificava a falta de interesse dos portugueses em investirem 

grandes capitais na exploração do espaço colonial brasileiro. Mais interessados em consolidar laços 

econômicos com o mundo oriental, Portugal  limitou-se a explorar a extensa quantidade de pau-brasil, que 

poderia ser empregado na indústria têxtil, na fabricação de embarcações e na construção de residências 

e móveis. 

 

10.   B 

Os portugueses, inicialmente, nutriam uma imagem idílica dos índios brasileiros. À medida que a 

colonização foi se afirmando e o contato com tribos nos rincões mais afastados do interior do Brasil foi 

se tornando mais acirrado, essa visão alterou-se, tornando-se em grande parte negativa. 

 

 

 

 


