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A Formação Territorial dos EUA no século XIX 

 

Resumo 

 

As treze colônias americanas possuíam características bem distintas de acordo com a região em que se 

localizavam. As colônias do Sul possuíam um clima mais favorável a agricultura e, por essa razão, se tornaram 

centro de exportação de algodão, adotando o modelo de plantation, com mão de obra escrava. 

Na região das “colônias do Norte” foi fundado em um sistema de “autogoverno”.  Nessa região também 

foi criado um sistema de desenvolvimento baseado no livre trabalho, na produção de subsistência e na pequena 

propriedade familiar, já que a região sofria com a escassez de recursos naturais.  

Mesmo a independência das treze colônias, os Estados Unidos ocupavam somente uma pequena porção 

de seu território atual, na costa leste, as margens do ocêano atlântico.A ocupação do Oeste do atual Estados 

Unidos deu a este país a viabilização de um projeto de hegemonia mundial.  Foi, assim,  a partir do final do 

século XVIII e durante todo o XIX, que os norte-americanos foram ampliando seus territórios rumo a oeste. Este 

processo ocorreu com a conquista de terras através de guerras, anexações ou compras. Os índios norte-

americanos (nativos de grande parte da região), através de um processo violento, perderam grande parte de 

suas terras para os colonizadores brancos. 

Ainda na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos adquiriram uma série de regiões 

importantes. A ocupação das novas áreas foi organizada pelo governo americano através do Edito do Noroeste 

(1787). Ao longo do século XIX, o processo de expansão se intensificou e territórios foram ocupados através da 

compra, de guerras e de acordos.  

Dentre as motivações para o processo de marcha para o oeste, podemos destacar: 

1. A escassez de terras na faixa atlântica; 

2. A possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietárias, o que também atraiu imigrantes 

3. europeus; 

4. A necessidade do Norte, em fase de industrialização, de conseguir matérias-primas e alimentos; 

5. A corrida do ouro; 

 

 

O processo de formação territorial: áreas ocupadas 

 

 

https://www.coladaweb.com/geografia/paises/estados-unidos-da-america
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Assim,  para justificar o expansionismo território, os norte americamos falavam em um  “Destino 

Manifesto” que apresentava os norte-americanos com destinados por Deus a ocupar a área entre os Oceanos 

Atlântico e Pacífico. Em 1820, a expansão norte-americana ganhou um conteúdo politizado com a Doutrina 

Monroe, que inicialmente colocou-se como defensora das recém-independentes nações latino-americanas ao 

pronunciar "a América para os americanos", mas também justificava a conquista de novas terrras por parte dos 

norte americanos.  
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Exercícios 

 

1. A expansão territorial dos Estados Unidos, ao longo do século XIX, caracterizou-se por um forte 

sentimento nacionalista. Sobre essa expansão podemos afirmar que: 

a) encerrou as divergências entre o Norte e o Sul, quanto à utilização da mão-de-obra escrava. 

b) retardou o crescimento demográfico da população norte-americana. 

c) priorizou a mineração em detrimento das atividades industriais e agrícolas. 

d) acarretou o fortalecimento político da representação nortista no Congresso NorteAmericano 

e) impediu a emigração devido à política de defesa das fronteiras do país. 

 

 

2. 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 ideias que melhor explicita essa crença é: 

a) o New Deal 

b) a Doutrina Truman 

c) o Destino Manifesto 

d) a Política de Boa Vizinhança 

 

3. Considerando-se as relações entre a América Latina e os Estados Unidos a partir de meados do século 

XIX, é correto afirmar que:                                                                                                                                                                                 

a) a abertura do canal no estreito do Panamá possibilitou o desenvolvimento de relações comerciais 

equilibradas entre as Américas. 

b) a consolidação dos Estados antilhanos e centro-americanos viabilizou o apoio constante do 

governo norte-americano às democracias destas regiões. 

c) a derrota do México, na guerra com os Estados Unidos, significou a perda de quase metade do 

território mexicano para este país 

d) a política do Big Stick, implementada pelo presidente Theodore Roosevelt, visava a estreitar o 

diálogo diplomático entre os países americanos. 
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4. A ideia de ocupaa̧ão do continente pelo povo americano teve também raízes populares, no senso comum 

e também em fundamentos religiosos. O sonho de estender o princípio da “união” até o Pacífico foi 

chamado de “Destino Manifesto”. 

O Nancy S. Naro. A formação dos Estados Unidos. São Paulo:Atual, 1986, p.19. 

 

A concepa̧ão de “Destino Manifesto”, cunhada nos Estados Unidos da década de 1840, 

a) difundiu a ideia de que os norte-americanos eram um povo eleito e contribuiu para justificar o 

desbravamento de fronteiras e a expansão em direção ao Oeste 

b) tinha origem na doutrina judaica e enfatizava que os homens deviam temer a Deus e respeitar a todos 

os semelhantes, independentemente de sua etnia ou posição social. 

c) baseava-se no princípio do multiculturalismo e impediu a propagação de projetos ou ideologias 

racistas no Sul e no Norte dos Estados Unidos. 

d) derivou de princípios calvinistas e rejeitava a valorizaa̧ão do individualismo e do aventureirismo nas 

campanhas militares de conquista territorial, privilegiando as aa̧õ escoordenadas pelo Estado. 

e) defendia a necessidade de se preservar a natureza e impediu o prosseguimento das guerras contra 

indígenas, na conquista do Centro e do Oeste do territó rio norte-americano 

 

 

5. 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. 

 

6. “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]. 

Esse texto expressa a: 

a) posição política autoritária do presidente Lincoln. 

b) perspectiva dos representantes do sul dos EUA. 

c) proposta de Lincoln para abolir a escravidão. 

d) proposição nortista para impedir a expansão para o Oeste. 

e) preocupação de Lincoln com uma possível guerra civil. 
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7. O processo de expansão territorial dos Estados Unidos, sobretudo nos sucessivos ataques contra as 

nações indígenas e a Guerra contra o México entre 1848 e 1850, foi ideologicamente justificado pelos 

Estados Unidos a partir: 

a) da Doutrina Monroe 

b) da Política do Big Stick 

c) do Macartismo 

d) do Destino Manifesto 

e) do Plano Marshall 

 

 

8. A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste, na primeira metade do século XIX, envolveu, entre 

outros fatores, a   

a) intervenção norte-americana na guerra de independência do México, da América Central e de Cuba. 

b) anexação militar do Alasca, resultado de longo conflito armado com a Rússia.  

c) Guerra de Secessão, que opôs os escravistas dos estados do sul aos abolicionistas do norte.  

d) implantação de um sistema legal rigoroso nas áreas ocupadas, evitando conflitos armados na região.  

e) remoção indígena, transferindo comunidades indígenas que viviam a leste do rio Mississípi para 

outras regiões.  

 

 

9. No caso da história americana, um dos eventos mais retratados pela memória social é, sem dúvida, a 

chamada Marcha para o Oeste. Mesmo antes do surgimento do cinema, esses temas já faziam parte das 

imagens da história americana. A fronteira foi um tema constante dos pintores do século XIX. A imagem 

das caravanas de colonos e peregrinos, da corrida do ouro, dos cowboys, das estradas de ferro cruzando 

os desertos, dos ataques dos índios marcam a arte, a fotografia e também a cinematografia americana.   
(CARVALHO, Mariza Soares de. In: http://www.historia.uff.br/primeirosescritos/files/pe02- 2.pdf, acessado em 29.08.2009)   

 

Entre os fatores que motivaram e favoreceram a Marcha para o Oeste está  

a) a possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietárias, o que também atraiu imigrantes 

europeus.  

b) o desejo de fugir da região litorânea afundada em guerras com tribos indígenas fixadas ali, desde o 

período da colonização.  

c) a beleza das paisagens americanas, o que atraiu muitos pintores e fotógrafos para aquela região.  

d) o avanço da indústria cinematográfica, que encontrou no Oeste o lugar perfeito para a realização de 

seus filmes.  

e) a existência de terras férteis que incentivaram a ida, para o Oeste, de agricultores que buscavam 

ampliar suas plantações de algodão.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

História 
 

10. Observe os gráficos a seguir sobre o movimento migratório para os Estados Unidos entre as décadas de 

1820 e 1860. É CORRETO afirmar que:  

 

a) durante as décadas de 1840 e 1850, o fluxo de imigrantes cresceu substancialmente, sendo a maior 

parte deles originária da Inglaterra e Alemanha.   

b) após a guerra contra o México (1846-1848), houve decréscimo da imigração, em função da limitação 

do acesso aos novos territórios anexados.   

c) o surto de industrialização, ocorrido nas décadas de 1840 e 1850, aumentou a oferta de empregos 

na indústria, atraindo uma multidão de emigrantes europeus.   

d) os atrativos oferecidos aos imigrantes ingleses entre as décadas de 1840-1860 justificam a sua 

maior porcentagem na composição da imigração.   

e) as décadas de menor entrada de imigrantes nos Estados Unidos correspondem ao período de 

apogeu da expansão para o Oeste.  
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Gabarito 

 

1. D  

O modelo tornou se tornou ainda mais preponderante após a vitória na Guerra de Secessão. 

 

2. C  

O Destino Manifesto se associa aos princípios puritanos, como a predestinação. 

 

3. C  

Na “marcha para o oeste” territórios forem conquistados através de guerra, de acordos e da compra. 

 

4. A 

O “Destino Manifesto” foi utilizado como justificativa ideológica para a expansão. 

 

5. C 

Com essa vitória, os Estados Unidos conquistaram importantes territórios.  O México foi indenizado pelos 

territórios perdidos. 

 

6. E 

A frase dita por Abraham Lincoln (presidente americano de 1861 a 1865) evidencia a tensão que existia 

entre nortistas e sulistas por conta da questão da manutenção e extensão do trabalho escravo (ou sua 

abolição) para os novos territórios conquistados no oeste. 

 

7. D 

A expansão territorial conduzida pelos Estados Unidos durante o século XIX e as arbitrariedades cometidas 

contra os povos indígenas e contra os mexicanos foram justificadas ideologicamente pelo Destino 

Manifesto 

 

8. E 

Os defensores do “Destino Manifesto” pregavam que o país estava destinado a ocupar o território do 

oceano Atlântico ao oceano Pacífico, pois foi a nação escolhida por Deus e, dessa forma, impuseram seus 

valores (do homem branco) para os peles-vermelhas, os quais foram expulsos de seus territórios, sendo 

confinados em reservas indígenas 

 

9. A 

A Marcha para o Oeste empreendida no século XIX para a ocupação de territórios a oeste dos montes 

Apalaches incorporados aos Estados Unidos, teve entre seus fatores a publicação do Homstead Act em 

1862, que assegurava a imigrantes e cidadãos americanos, o direito de propriedade sobre um lote de 160 

acres a quem a cultivasse por cinco anos 

 

10. C 
A alternativa (A) está incorreta porque a maior parte dos imigrantes chegados aos Estados Unidos nas 

décadas de 1840 e 1850 era de irlandeses. A alternativa (B) está incorreta porque após a Guerra contra o 

México há aumento da imigração, bem como não houve limitação de acesso aos novos territórios. A 

alternativa (D) está incorreta porque os imigrantes ingleses não constituíram a maior porcentagem na 

composição de imigrantes nas décadas de 1840-1860. A alternativa (E) está incorreta porque o período da 

expansão para o Oeste foi, ao contrário, o de maior entrada de imigrantes nos EUA. 


