RELAÇÕES ENTRE COLONOS E ÍNDIOS
Em 1640, os britânicos já tinham colônias consolidadas no litoral da Nova Inglaterra e
na Baía de Chesapeake. Entre elas, havia as comunidades holandesas e sueca. A oeste,
os americanos nativos, os índios. Às vezes as relações eram de amizade, outras vezes
de hostilidade, mas, seja como for, as tribos que viviam no Leste não eram mais
desconhecidas dos europeus. Embora os americanos nativos tenham beneficiado do
acesso a novas tecnologias e ao comércio, as doenças trazidas pelos primeiros colonos
e a ganância por terras representaram uma séria ameaça ao modo de vida tradicional
dos índios
. CAPÍTULO 1:
Período Inicial da América
Inicialmente, o comércio deles com os colonos europeus trouxe vantagens: facas,
machados, armas, utensílios de cozinha, anzóis e uma série de outros produtos. Os
primeiro índios a participarem desse comércio detinham uma vantagem em relação às
demais tribos rivais. Como consequência da crescente demanda dos europeus, tribos
como as dos iroqueses começaram, no século XVII, a dar mais atenção à caça de peles.
Com a renda dessas peles, os índios puderam comprar produtos coloniais até quase o
final do século XVIII. No início, as relações entre colonos e índios eram um misto de
cooperação e conflito. Por um lado, havia o exemplo das relações harmoniosas que
prevaleceram durante o primeiro meio século de existência da Pensilvânia. Por outro
lado, havia toda uma série de confrontos, escaramuças e guerras que quase sempre
resultavam na derrota dos índios e na perda das suas terras.
A primeira das grandes revoltas indígenas ocorreu na Virgínia em 1622, quando cerca
de 347 colonos brancos foram mortos, inclusive vários missionários que acabavam de
chegar a Jamestown. A colonização branca da região do Rio Connecticut desencadeou a
Guerra de Pequot, em 1637.
Em 1675 o rei Filipe, filho do chefe indígena que originalmente tinha feito as pazes com
os peregrinos em 1621, tentou unir as tribos do sul da Nova Inglaterra contra mais
invasões europeias nas suas terras. Na luta, no entanto, Filipe perdeu a vida e muitos
índios foram vendidos em servidão. Cerca de 5.000 km a oeste e cinco anos depois, os
índios Pueblo, da região de Taos, Novo México, rebelaram-se contra os missionários
espanhóis. Durante os doze anos seguintes, os índios Pueblo assumiram o controlo das
suas terras, mas depois os espanhóis os dominaram novamente. Sessenta anos depois,
outra revolta. Desta vez, dos índios Pima contra os espanhóis, no que é hoje o Arizona.
O afluxo contínuo de colonos para as áreas mais remotas das colónias do Leste
perturbou a vida indígena. À medida que os animais iam sendo mortos e a caça ficava
mais difícil, os índios enfrentavam a escolha de passar fome, fazer guerra, ou migrar
para outras regiões e ter de lutar com outras tribos mais a oeste. Os iroqueses, que
habitavam a região ao Sul dos Grandes Lagos de Ontário e Erie, no norte de Nova
Iorque e Pensilvânia, puderam melhor resistir aos avanços dos europeus. Em 1570,
cinco tribos reuniram-se para formar a nação mais democrática daquele tempo, a “Ro-De-No-Sal-Ni”, ou Liga dos Iroqueses. A Liga era presidida por um conselho constituído
de representantes de cada uma das cinco tribos membro. O conselho lidava com
questões comuns a todas as tribos, mas não podia interferir na maneira como cada

uma das cinco tribos livres administrava seus assuntos do dia-a-dia-dia. Nenhuma tribo
podia declarar guerra unilateralmente. O conselho aprovava leis que tratavam de
crimes como homicídio.
A Liga dos Iroqueses representou uma força importante nos séculos XVII e XVIII.
Comercializava peles com os britânicos e os apoiou na guerra contra os franceses pelo
domínio da América do Norte entre 1754 e 1763. Os britânicos talvez não tivessem
ganho a guerra não fosse o apoio da Liga dos Iroqueses. A Liga dos Iroqueses
permaneceu forte até o momento da Revolução Americana. Foi então que, pela
primeira vez, o conselho não conseguiu chegar a um consenso sobre quem deveria
apoiar. As tribos fizeram suas próprias escolhas, algumas a lutar ao lado dos britânicos,
outras ao lado dos colonos, outras permanecendo neutras. O resultado foi que todos
lutaram contra os iroqueses. Perderam muitos homens e a Liga nunca mais
recuperou-se.
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