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CAPÍTULO 14- EUA E AMÉRICA LATINA 
NO SÉCULO XIX 

8º ANO – HISTÓRIA – JANAÍNA 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. Leia o trecho abaixo: 

 
“Se vendemos nossa terra a vós, deveis conservá-la à parte, como sagrada, como um lugar onde 

mesmo um homem branco possa ir sorver a brisa aromatizada pelas flores dos bosques. Assim 
consideraremos vossa proposta de comprar nossa terra. Se nos decidirmos a aceitá-la, farei uma 
condição: o homem branco terá que tratar os animais desta terra como se fossem seus irmãos. Sou 
um selvagem e não compreendo outro modo. Tenho visto milhares de búfalos apodrecerem nas 
pradarias, deixados pelo homem branco que neles atira de um trem em movimento. Sou um selvagem 
e não compreendo como o fumegante cavalo de ferro possa ser mais importante que o búfalo, que 
nós caçamos apenas para nos mantermos vivos.”  

 

In: Carta do chefe índio Seattle ao presidente dos Estados Unidos, que pretendia comprar as terras de sua tribo em 1855. 
 
Nesta carta, datada de antes da Lei de Povoamento (1862), podemos afirmar que o chefe indígena 
em questão possuía valores culturais diversos dos “homens brancos” no que se refere à gestão da 
terra e à relação com a natureza e os animais. Nesse contexto que aconteceu a Marcha para o Oeste, 
motivada pelo Destino Manifesto. Explique o que foi o Destino Manifesto. 

 
02. Observe e analise a imagem. 
 

 
 

Fonte: https://conhecimentocientifico.r7.com/politica-do-big-stick/. 
 

Com base na imagem, explique e caracterize a “Política do Big Stick”. 
 
03. Leia o texto.  
 

“Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Acredito que esse governo, meio escravista e 
meio livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a União se dissolva; não espero que a casa 
caia. Mas espero que deixe de ser dividida. Ela se transformará só numa coisa ou só na outra.”  

 

[Abraham Lincoln, em 1858]. 
 
Explique o contexto histórico do trecho de Abraham Lincoln. 

 
 
 

Bons estudos!  


