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História

Neste Guia, você vai estudar Estados Unidos no século XIX
Pág. 18 a 25 do Volume 6
Prof. Rogério Cunha

O Imperialismo americano através da expansão para o Oeste
Você já ouviu a expressão Velho Oeste? Popularmente, a expressão
ficou famosa principalmente devido aos filmes de gênero faroeste, que
exploraram exaustivamente o período entre o século XIX e o início do
século XX.
Nesse período ocorreu a expansão territorial americana para o Oeste,
que levou as famílias dos colonos a sair das regiões urbanizadas das
colônias em busca de novos territórios.
Mas qual fator explicaria essa decisão por parte dos colonos?

A expansão para o Oeste e o Destino Manifesto
Com o crescimento das cidades e o consequente aumento
populacional, muitos colonos buscaram novas áreas de pastagens a
oeste.
As Treze Colônias receberam novos imigrantes, o que acirrou
as disputas por novas terras. Além disso, chegavam notícias da
descoberta de ouro na região da Califórnia, o que inspirou muitos
colonos a tentarem a sorte no oeste.
O território americano foi então expandido através de compras
territoriais, guerras e pela dizimação dos indígenas – inspiradas
principalmente pelo doutrina do Destino Manifesto.

A romantização da expansão para oeste
“A luta entre homens brancos e peles-vermelhas deixou uma marca duradoura, melancólica,
heróica e mortífera, com aproximadamente a mesma intensidade nos dois lados. O banho de
sangue teria sido muito menor se as fronteiras em expansão tivessem sido devidamente policiadas,
ao custo de um imposto sobre os lucros de especuladores de terras e outros que estavam
enriquecendo rapidamente rapidamente. Agora os ecos dos combates apareciam nas muitas
versões romanceadas com histórias do Oeste Selvagem, que forneceram um modo de ganhar a vida
para inúmeros escritores e entretenimento para gerações de meninos que cresceram brincando
de lutar de batalhas do passado. [...] Nem faz tanto tanto, jovens ingênuos tinham acesso a
poucos meios que os auxiliassem a formar ideias menos fantasiosas sobre o assunto. [...] Visto
que os perdedores haviam sido saqueados e ainda estavam sendo roubados pelos vitoriosos, era
conveniente que os últimos fossem retratados como heróis e os primeiros como selvagens. [...]
Típico do retrato prevalecente do índio selvagem é o episódio de um conto sobre a linda menina
branca nas garras de um chefe Sioux mal-intencionado; ou dos bravos Chinook (ou “bucks”), em
outro, forçando seus prisioneiros brancos a tirarem a sorte para saber quem seria o primeiro a ser
torturado até a morte.”
KIERNAN, Victor Gordon. Estados Unidos: o novo imperialismo. Rio de Janeiro: Record, 2009. p.
125-126.

1. Que elementos da imagem
ilustram o conceito do Destino
Manifesto?
2. Como os indígenas são retratados
na imagem?
3. Como os americanos são
retratados na imagem, em
comparação aos indígenas?
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Refletindo sobre o Destino Manifesto

A Doutrina Monroe

Com a exploração territorial e econômica projetando as pretensões
imperialistas americanas, rondava a ameaça de uma eventual
interferência europeia sobre os territórios latino-americanos,
desencadeando uma nova onda colonizadora na América.
Assim, em 1823 o presidente dos Estados Unidos, James Monroe,
defendeu em seu discurso no Congresso a ideia de uma “América para
os americanos”, afastando qualquer influência das potências europeias
sobre os países latino-americanos.

1. Que elementos da imagem
ilustram a Doutrina Monroe?
2. Por qual motivo especificamente
portugueses, espanhóis,
franceses, alemães e ingleses são
representados na imagem?
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Refletindo sobre a Doutrina Monroe

Divisão política e guerra civil estadunidense
Além de ameaças externas a seu projeto hegemônico sobre as américas, os Estados
Unidos tiveram que lidar com uma crise política e econômica alimentada pela oposição
entre os estados do norte – industrializados e abolicionistas – e os estados sulistas –
agrícolas e escravagistas.
Com a vitória do republicano Abraham Lincoln na eleição de 1860, os estados sulistas
viram no abolicionismo de Lincoln uma ameaça a suas economias, que utilizavam mão de
obra escravizada. Assim, declararam o candidato sulista derrotado, Jefferson Davis, como
o presidente dos Estados Confederados da América um novo país, separado da União, o
que iniciou a chamada Guerra de Secessão (separação), entre 1861 e 1865.
Com a vitória yankee (nortista), os estados sulistas ficaram arrasados – o que, somado à
abolição da escravatura em 1863, insuflou ainda mais a discriminação racial.

#IrAlém

Assista a um vídeo para aprofundar os seus conhecimentos sobre a
Guerra Civil nos Estados Unidos.

Guerra Civil Americana/Guerra de Secessão (resumo)
https://www.youtube.com/watch?v=C_2NofWcJ-M

