IDADE CONTEMPORÂNEA

EUA: Guerra de
Secessão
Por volta de 1860, os Estados Unidos já
haviam consolidado a expansão territorial,
garantindo o acesso aos dois oceanos,
Atlântico e Pacífico, o que favorecia seu comércio internacional. A expansão
populacional provocou o aumento do mercado interno e o progresso dos meios de
transporte. A imigração européia trouxe mão-de-obra qualificada e capitais
estrangeiros. As perspectivas econômicas do país eram, portanto, promissoras.
Porém, existiam diferenças substanciais entre o norte e o sul do país que
persistiam desde a época colonial. O sul havia estruturado sua economia na
lavoura de exportação, fazendo uso do latifúndio e da mão-de-obra escrava,
enquanto o norte desenvolvia indústria e via no escravismo um problema (afinal,
escravo não é remunerado e não pode ser mercado consumidor), bem como a
economia aberta (livre-cambista) dos EUA, que facilitava a importação de gêneros
industrializados.
No norte dos EUA a campanha abolicionista se
intensificava e surgiam movimentos de caráter
democrático e mesmo socialista também a favor
da emancipação dos escravos. Em 1833, por
exemplo, William Garrison e outros líderes
abolicionistas fundaram a Sociedade Americana
contra a Escravidão. Garrison defendia a abolição
sem indenização aos escravistas, o que os tornava
ainda mais furiosos. A campanha abolicionista
crescia a cada dia e, em 1852, ganhou importante
reforço com a publicação do livro A Cabana do pai
Tómas, de Harriet Beecher Stowe, que narrava a
dolorosa existência dos escravos nas fazendas do
sul. O livro vendeu um milhão de exemplares em
dois anos. [ao lado, uma gravura que ilustrava o
livro].
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Norte e Sul
Desde o período colonial existiam diferenças entre a área do norte e do sul das
colônias, que ao longo do século XIX foram se diferenciando cada vez mais e tendo
propostas econômicas e políticas divergentes. Observe.
Norte x Sul

Em 1860 foi eleito o candidato nortista Abraham Lincoln. No mês de dezembro a
Carolina do Sul se desligou da União. Posteriormente, mais estados do sul fizeram
o mesmo e proclamaram os Estados Confederados da América, com capital em
Richmond, na Virgínia, tendo como presidente Jefferson Davis.
Os sulistas esperavam que os nortistas aceitassem a separação como fato
consumado, mas estavam dispostos a ir à guerra para manter a Confederação.
Mesmo tendo uma população numericamente inferior (20 milhões de pessoas no
Norte contra 10
milhões no sul,
sendo ainda 35%
desse último grupo
composto
de
escravos)
os
sulistas iniciaram a
ofensiva em abril
de
1861,
deflagrando
a
Guerra Civil.
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A Guerra de Secessão deu início a Guerra moderna, sendo que suas lutas foram
travadas com um grande avanço técnico. O fuzil de repetição deu origem a
trincheira e praticamente eliminou o sabre, pois o combate corpo-a-corpo era
praticamente impossível. Os barcos couraçados revolucionaram a guerra naval e
o norte impôs um forte bloqueio ao sul, impedindo esta região de receber armas
européias. As ferrovias permitiam um rápido deslocamento das tropas. O
telégrafo também foi importante arma a favor dos nortistas.
Do ponto de vista estratégico, a Guerra Civil foi uma guerra total, envolvendo
militares e civis. Em 1862, o governo Lincoln aboliu a escravidão nos estados
rebeldes,
visando desorganizar a sua economia e incitar os escravos à rebelião, bem como
atrair a simpatia internacional devido à idéia abolicionista.
Sem forças para enfrentar o norte, em 1865 o exército sulista pediu os termos de
rendição.

Resultados da Guerra de Secessão:
- consolidação da política democrática, liberal e republicana;
- declínio da aristocracia rural sulista;
- progresso industrial e ampliação da rede férrea;

EXTRA: A 13ª Emenda e o nascimento da Ku Klux Klan
Parcialmente destruído pela guerra, o país precisava vencer ainda o abalo
provocado pelo assassinato do presidente Lincoln. Para piorar a crise, o vicepresidente Andrew Johnson, que assumiu a presidência, era de origem sulista e
agrária. Embora tivesse se oposto ao separatismo da Confederação – por isso,
conseguiu se eleger ao lado de Lincoln -, Johnson mantinha uma atitude
francamente simpática em relação a certas reivindicações dos latifundiários do
Sul. Tão logo assumiu a presidência, entrou em choque com a maioria
republicana do Congresso.
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Apesar da resistência de Johnson, a partir de 1865 o congresso aprovou
sucessivamente a 13ª e 14ª emenda à Constituição. A primeira abolia
definitivamente a escravidão em todo o território norte-americano. A segunda
estendia os direitos civis a todas as pessoas nascidas nos Estados unidos ou
naturalizadas norte-americanas, anulando as restrições à participação dos
negros na vida política.

Herói da Guerra de Secessão, o próximo presidente, Ulysses Grant, foi eleito
em 1868. Durante seu governo, Grant implantou o sufrágio universal,
aprovado pelo Congresso. A medida concedia aos negros não só o direito de
elegerem seus representantes, mas também de se candidatarem a qualquer
cargo eletivo. Com isso pretendia-se pacificar a nação. Mas, nos antigos
estados rebeldes, a medida teve efeito contrário, aumentando ainda mais o
ódio racial, uma das heranças da Guerra de Secessão.
Data de 1867, porém, o exemplo mais forte de segregação racial nos Estados
Unidos: a Ku Klux Klan. Criada por veteranos sulistas da Guerra de Secessão,
essa sociedade secreta tentou impedir, a qualquer custo que os negros
exercessem seus direitos após o fim da escravidão. Recorrendo a meios
extremos, como a tortura e o linchamento de pessoas de origem africana,
integrantes da Ku Klux Klan, mascarados e encapuzados, passaram a espalhar o
terror no sul do país, assassinando, indiscriminadamente, homens, mulheres e
crianças.
Em 1877, a justiça norte americana proibiu o funcionamento da organização,
que ainda assim continuou a agir na clandestinidade. Prova disso é que, nos
anos 1920, a Ku Klux Klan Chegou a reunir em suas fileiras um milhão de
defensores da segregação racial. Ainda hoje ocorrem nos Estados Unidos ações
anti-raciais isoladas, resquícios do ódio articulado pela extinta Ku Klux Klan.
Divalte. História. Editora Ática. São Paulo, 2003
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Unesp) "A Ku-Klux-Klan foi organizada para segurança própria... o povo do Sul
se sentia muito inseguro. Havia muitos nortistas vindos para cá (Sul), formando
ligas por todo o país. Os negros estavam se tornando muito insolentes e o povo
branco sulista de todo o estado de Tennessee estava bastante alarmado."
(ENTREVISTA DE NATHAN BEDFORD FORREST ao JORNAL DE CINCINNATI, Ohio, 1868.)

A leitura deste depoimento, feito por um membro da Ku-Klux-Klan, permite
entender que esta organização tinha por objetivo
a)
b)
c)
d)
e)

assegurar os direitos políticos da população branca, pelo voto censitário,
eliminando as possibilidades de participação dos negros nas eleições.
impedir a formação de ligas entre nortistas e negros, que propunham a
reforma agrária nas terras do sul dos Estados Unidos.
unir os brancos para manter seus privilégios e evitar que os negros, com apoio
dos nortistas, tivessem direitos garantidos pelo governo.
proteger os brancos das ameaças e massacres dos negros, que criavam
empecilhos para o desenvolvimento econômico dos estados sulistas.
evitar confrontos com os nortistas, que protegiam os negros quando estes
atacavam propriedades rurais dos sulistas brancos.

2. (Ufv) "Os Estados Confederados podem adquirir novo território. [...] Em todos
esses territórios, a instituição da escravidão negra, tal como ora existe nos
Estados Confederados, será reconhecida e protegida pelo Congresso e pelo
governo territorial; e os habitantes dos vários Estados Confederados e Territórios
terão o direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente
possuídos por eles em quaisquer Estados ou Territórios dos Estados
Confederados [...]." ("Constituição dos Estados Confederados da América", Art. IV, seção 3,
1861.)

O texto acima reflete um dos pontos centrais de discórdia que geraram a Guerra
Civil Americana. Esta guerra civil foi o resultado:
a)
b)
c)
d)
e)

da ação imperialista americana que, a partir da Doutrina Monroe, passou a
intervir na América Latina.
da luta entre os colonos e a Metrópole Inglesa, o que redundaria na
independência dos Estados Unidos.
da Grande Depressão, intensificando a pobreza e o desemprego nas grandes
cidades americanas.
da luta pelos direitos civis, particularmente dos negros, forçando uma
reinterpretação da Constituição Americana.
da oposição dos interesses dos Estados do Sul e do Norte em torno da questão
da escravidão e da expansão para o Oeste.
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3. (Ufmg) Todas as alternativas contêm razões econômicas responsáveis pela
eclosão da Guerra Civil Americana, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

A disputa entre as ideias protecionistas do Norte e o livre-cambismo proposto
pelo Sul.
O aguçamento das contradições gerado pela conquista do Oeste, quando
surgiram novos estados.
O desequilíbrio da balança comercial americana provocado pela crise no
sistema de transportes de mercadorias do Norte para o Sul.
O grande obstáculo à ampliação do mercado consumidor representado pela
permanência da estrutura escravista.
Os profundos contrastes econômicos entre o norte industrial e o sul
agroexportador.

4. (Fuvest) Ao final da Guerra de Secessão, a constituição dos Estados Unidos
sofreu a XIII Emenda, que aboliu a escravidão. Os brancos sulistas:
a)
b)
c)
d)
e)

abatidos, emigraram em massa, para não conviver com os negros em
condições de igualdade política e social.
inconformados com a concessão de direitos aos negros, desenvolveram a
segregação racial e criaram sociedades secretas que os perseguiam.
arruinados, tiveram suas terras submetidas a uma reforma agrária e
distribuídas aos ex-escravos.
desanimados, abandonaram a agricultura e voltaram-se para a indústria, a fim
de se integrarem à prosperidade do capitalismo do norte.
recuperados, substituíram as plantações de algodão por café, contratando
seus ex-escravos como assalariados.
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5. (Cesgranrio) No início do governo Abraão Lincoln, os Estados Unidos
apresentavam-se divididos e, nas palavras desse Presidente, o país era "uma casa
dividida contra si mesma", uma vez que:
I - os sulistas, favoráveis ao sistema escravista, reagiram com hostilidade à eleição
de um Presidente contrário à expansão desse sistema;
II - a secessão sulina era um rude golpe para o país, face ao caráter complementar
das economias do norte e do sul;
III - os Estados nortistas não abriram mão da política livre-cambista, condenada
pelo Sul protecionista;
IV - divididos internamente, os Estados Unidos não poderiam prosperar
economicamente e enfrentar desafios externos.

Assinale se estão corretas apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
I e III
II e IV
I, II e III
I, II e IV

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