IDADE CONTEMPORÂNEA

EUA – Século XIX – Expansão
Territorial
Depois da independência (1776) e promulgada sua constituição (1787), os EUA
optaram por uma política externa do tipo isolacionista, optando por não interferir
nos assuntos europeus. Porém, ao longo do século XIX os EUA ampliaram sua ação
sobre o continente americano, conquistando territórios junto ao Oeste e Sul,
notoriamente territórios mexicanos.
Vamos acompanhar abaixo, via mapas, os principais territórios anexados pelos
EUA entre o fim do século XVIII e meados do século XIX:
MAPA 1: Território original dos EUA independentes (1776)
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MAPA 2: Territórios à oeste das 13 colônias adquiridos pelo tratado de Versalhes
(1783), quando a Inglaterra reconhece a independência dos EUA.

MAPA 3: Luisiana, comprada junto à França em 1803
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MAPA 4: Flórida, comprada da Espanha em 1819.

MAPA 5: Texas, anexado em 1845 (depois do Texas ter se separado do México)
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MAPA 6: Oregon, cedido pela Inglaterra aos EUA (1846)

MAPA 7: Califórnia, território tomado após guerra com o México (1848)
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MAPA 8: Alaska, comprado junto a Rússia em 1867.

A Marcha para Oeste
Como podemos perceber pela análise dos mapas, os EUA tiveram um gigantesco
crescimento em pouco mais de meio século. Observemos alguns dos fatores que
contribuíram para o crescimento territorial e populacional:
•
•
•
•
•
•
•

Compra de terras;
Anexação de territórios;
Dizimação das populações
indígenas;
Entrada de grande número de
imigrantes;
Doação de terras a oeste pelo
governo;
“Corrida do Ouro” (1848);
Guerras contra o México.
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O Destino Manifesto
Os EUA justificavam seu
processo expansionista por
uma predestinação divina.
Um país com forte influência
religiosa no seu processo
colonizatório
(puritanismo/calvinismo)
difundia a ideia de que
tinham a missão de espalhar
seu “bom exemplo” de
civilização cristã próspera
pelo continente. Os indígenas e os mexicanos foram os grandes alvos da expansão
cristã norte-americana.

TESTES DE VESTIBULAR
1. (FUVEST) A incorporação de novas áreas, entre 1820 e 1850, que deu aos
Estados Unidos sua atual conformação territorial, estendendo-se do Atlântico ao
Pacífico, deveu-se fundamentalmente:
a) a um avanço natural para o oeste, tendo em vista a chegada de um imenso
contingente de imigrantes europeus.
b) aos acordos com as lideranças indígenas, Sioux e Apache, tradicionalmente
aliadas aos brancos.
c) à vitória na guerra contra o México que, derrotado, foi obrigado a ceder quase
a metade de seu território.
d) à compra de territórios da Inglaterra e Rússia que assumiram uma posição
pragmática diante do avanço norte-americano para o oeste.
e) à compra de territórios da França e da Espanha que estavam, naquele período,
atravessando graves crises econômicas na Europa.

2. (PUCRS) Responder à questão com base nas afirmativas abaixo, sobre a
expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX.
I. A expansão territorial para o Oeste foi o principal fator de isolamento político
do Sul escravista, pois todos os novos Estados proibiam a escravidão, seguindo o
texto original da Constituição de 1787.
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II. Sob o impulso inicial da iniciativa privada, a expansão para o Oeste efetivou-se
com diferentes modalidades de participação do Estado, como a conquista militar e
a compra de territórios.
III. A chamada "corrida do ouro" foi o principal fator da ocupação inicial do
extremo Oeste, na primeira metade do século e, na segunda metade, a expansão
ferroviária foi fundamental para a ocupação efetiva do Centro-Oeste.
IV. O processo político de incorporação de um novo Estado à União contrariava o
espírito federativo, pois esses novos Estados tinham suas constituições
outorgadas pelo Congresso, com aprovação da Suprema Corte e do Presidente da
República.
Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
3. (UFF) Imbuídos da moral protestante e movidos pelo sonho de uma nova vida
proveniente das transformações industriais européias, os pioneiros da marcha
para o oeste iniciaram a grande obra de povoamento do território norteamericano e de reconhecimento de suas riquezas. Considerando-se o aspecto
histórico do alargamento de fronteiras nos Estados Unidos, pode-se dizer que a
marcha para o oeste:
a) foi o marco inicial da expansão da economia norte-americana, uma vez que os
pioneiros eram organizados pelo Estado e deveriam auxiliá-lo na eliminação
dos índios;
b) significou a abertura de um conflito entre os vários tipos de pioneiros e teve
como conseqüências a Guerra de Secessão e a autonomia dos Estados da
federação norte-americana;
c) teve como repercussões, apenas, a matança dos índios e a fabricação de heróis
dos filmes de far-west;
d) revelou um território rico que teve condições de ser ocupado graças à aliança
entre os pioneiros e os índios;
e) constituiu um dos marcos da identidade homem-terra na construção da nação
norte-americana, possibilitando o alargamento do território.
4. (Unirio) "... era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão
civilizatória junto aos povos da América Latina."
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(Hervert Croly, "The Promisse of American Life")
A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos da América, ao longo do século
XIX, identificou-se em seu processo de expansão territorial, que se relaciona
corretamente com o(a):
a) Destino Manifesto, que fundamentava a distinção política e econômica entre
os estados sulistas escravocratas e os nortistas industriais.
b) fim da guerra hispano-americana que acarretou a incorporação da Flórida, de
Cuba e da zona do Canal do Panamá.
c) vitória no conflito contra o México, que resultou na anexação dos territórios
do Texas, Novo México e Califórnia.
d) Marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste,
com a invasão e a ocupação do Alasca e dos territórios do noroeste do Canadá.
e) Doutrina Monroe, que ratificou a compra dos territórios franceses e ingleses
na América, tais como a Luisiana e o Oregon.

5. (ENEM) Na década de 30 do século XIX, Tocqueville escreveu as seguintes
linhas a respeito da moralidade nos EUA: “A opinião pública norte-americana é
particularmente dura com a falta de moral, pois esta desvia a atenção frente à
busca do bem-estar e prejudica a harmonia doméstica, que é tão essencial ao
sucesso dos negócios. Nesse sentido, pode-se dizer que ser casto é uma questão
de honra”.
TOCQUEVILLE, A. Democracy in America. Chicago: Ency-clopædia Britannica,
Inc., Great Books 44, 1990 (adaptado).
Do trecho, infere-se que, para Tocqueville, os norte-americanos do seu tempo
a) buscavam o êxito, descurando as virtudes cívicas.
b) tinham na vida moral uma garantia de enriqueci-mento rápido.
c) valorizavam um conceito de honra dissociado do comportamento ético.
d) relacionavam a conduta moral dos indivíduos com o progresso econômico.
e) acreditavam que o comportamento casto perturbava a harmonia doméstica.

Gabarito: 1.c / 2.c / 3.e / 4.c / 5.d
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