
CAPÍTULO 14: ESTADOS UNIDOS E A 
AMÉRICA LATINA NO SÉCULO XIX

(A Guerra Civil norte-americana-1861-1865)

Prof. Cristiano Batista (CB)
Para tirar dúvidas ou entrar em contato:

profcristianobsb@gmail.com

Insta: @profcristianobsb

8º ano- HISTÓRIA

mailto:profcristianobsb@gmail.com


EUA E AMÉRICA LATINA



Partido Republicano X Partido Democrata

Economia em crescimento: tecelagem, fiação e 
transporte. Incentivo à imigração.

Corrida do ouro e Destino Manifesto

Lei de povoamento

Acordos, guerra e ouro

Marcha para o Oeste
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EUA AO LONGO DO SÉCULO XIX



DESTINO MANIFESTO



Abolição da escravidão

Ku Klux KlanEstados Confederados 
da 

América

Guerra de Secessão 

(1861-1865)Centro-Norte: trabalho livre 
e pequena propriedade

Sul: trabalho escravo e 
grande propriedade 

escravista
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A GUERRA CIVIL NORTE-AMERICANA



GUERRA DE SECESSÃO



A QUESTÃO RACIAL NOS EUA: PASSADO E PRESENTE
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GUERRA CIVIL-NORTE-AMERICANA



Reconstrução do país 
após a Guerra Civil

Elevação de impostos e 
incentivo a imigração 
europeia

Exploração de recursos 
naturais

Final do século XIX: 
potência industrial 

mundial

Concentração de 
riqueza
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PROSPERIDADE E INTERVENCIONISMO



Imperialismo
estadunidense

América 
Latina e 
Filipinas

Doutrina
Monroe

Pan-

-
Americanismo

Big Stick

Canal do 
Panamá

Diplomacia 
do 

dólar
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IMPERIALISMO ESTADUNIDENSE



POLÍTICA DO BIG STICK



POLÍTICA DO BIG STICK



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Vá para o oeste, jovem, e cresça com o país. Essa expressão,
criada por Horace Greeley, em 1851, simboliza a expansão territorial realizada
pelos Estados Unidos ao longo do século XIX.

1. (UERJ – 2001) Relacione a marcha para o oeste com a doutrina do Destino
Manifesto.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
Depois de conquistar a independência em 1776, a nova nação
iniciou sua expansão territorial tendo como justificativa a
ideologia do Destino Manifesto, ou seja, a certeza de que o
povo norte-americano fora predestinado por Deus a ocupar e
colonizar as terras que se estendiam até o Pacífico; havia sido
escolhido por Deus para levar seus valores a territórios sob o
poder de outros Estados ou dos “peles vermelhas”. A maior
parte dos primeiros habitantes dos EUA eram protestantes
que viam o lucro e as riquezas como consequência de uma
escolha divina e do trabalho, e não como um pecado. Essa
ética protestante foi um importante fator cultural que
justificou a expansão territorial norte-americana sendo
considerada natural e benéfica, e não uma agressão aos povos
que já habitavam o território.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (FGV) "Fale macio e use um porrete", dizia o
presidente norte-americano Theodore Roosevelt para justificar a
política externa dos EUA. A respeito da política conhecida como "Big
Stick", podemos afirmar:

a) Significou uma medida pragmática dos norte-americanos logo após a
independência, buscando superar o isolamento diplomático, ao mesmo
tempo que combatia o exército britânico.

b) Era o lema dos Estados do Norte durante a Guerra de Secessão, durante a
qual os escravos foram libertados, como forma de enfraquecer as forças
sulistas.

c) Diz respeito à política norte-americana com relação à América Latina
durante a Guerra Fria, quando deu apoio político e militar a diversas
ditaduras militares, visando impedir o estabelecimento de regimes
comunistas semelhantes ao de Cuba.

d) Foi uma continuidade do expansionismo interno, marcado pela Marcha
para o Oeste e pela Guerra de Secessão, que implicou nas seguidas
intervenções militares norte-americanas que transformaram o Caribe em
sua área de influência.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

D



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3-(UERJ) Precisamos manter para sempre o princípio de que só o povo
deste continente tem o direito de decidir o próprio destino. Se, porventura, uma
parte desse povo, constituindo um estado independente, pretendesse unir-se à
nossa Confederação, esta seria uma questão que só a ele e a nós caberia
determinar, sem qualquer interferência estrangeira. (Primeira mensagem anual
do presidente Polk ao Congresso dos Estados Unidos.)

In: SYRETT, H.C., org. Documentos Históricos dos Estados Unidos, Cultrix, s/d. 

O discurso acima, de 2 de dezembro de 1845, reafirmava a crença do
presidente Polk na expansão do território americano. O conjunto de idéias que
melhor explicita essa crença é:

a) o New Deal

b) a Doutrina Truman

c) o Destino Manifesto

d) a Política de Boa Vizinhança



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

C



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO DESAFIO

Aponte as principais consequências da Guerra da Secessão.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Ao término da guerra, no sul, o cenário era devastador. Palco principal das
batalhas, a desorganização imperava: no campo, plantações arrasadas e
carência de mão-de-obra com a fuga e a abolição dos escravos; latifundiários
endividados tiveram suas terras confiscadas pelos bancos; infraestrutura
destruída; desorganização produtiva e, com a elevação das tarifas
alfandegárias, houve perda do contato comercial com a Inglaterra, forçando-os a
comercializar sua produção no mercado interno.

A guerra, por sua vez, trouxe novo impulso econômico aos estados do norte e
oeste, estimulando tanto a produção bélica e seus afins, assim como o
suprimento para as tropas. Data desse período a formação dos primeiros trustes
norte-americanos.

A reconstrução do sul se deu pelo aporte de capitais nortistas, realizando
investimentos consideráveis e impondo uma política industrializante. Também no
sul organizaram-se sociedades secretas segregacionistas, racistas, como a Ku-
Klux-Klan e os Cavaleiros da Camélia Branca, que empreenderam atentados e
atos de violência contra os negros e a favor da segregação racial.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Cristiano Batista
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