
A GUERRA DE SECESSÃO 
 
 

Erika Carvalho 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://abrilsuperinteressante.files.wordpress.com/2001/02/guerra-da-secessacc83o.jpeg?quality=70&strip=info&w=1024&imgrefurl=https://super.abril.com.br/historia/os-confederados-tivessem-vencido-a-guerra-da-secessao/&docid=tcXK8vEO5lppYM&tbnid=ORk8qNAFj3tbzM:&vet=10ahUKEwj289SsncflAhUzIbkGHS1CCeUQMwhPKAAwAA..i&w=1024&h=682&bih=655&biw=1366&q=guerra de secess%C3%A3o&ved=0ahUKEwj289SsncflAhUzIbkGHS1CCeUQMwhPKAAwAA&iact=mrc&uact=8


AS QUESTÕES  
ECONÔMICAS E SOCIAIS 

• Uma das principais diferenças entre os estados do 
Norte e os do Sul dos Estados Unidos da América 
estava relacionada às suas características 
econômicas. Enquanto no Sul predominavam os 
latifúndios voltados para o cultivo de produtos de 
exportação e o trabalho escravo, no Norte a 
economia era baseada na pequena propriedade 
e no trabalho livre, o que favorecia o 
desenvolvimento do comércio e da atividade 
manufatureira. 

• Durante a Revolução Industrial, a economia dos 
estados nortistas foi muito estimulada, por causa da 
instalação de fábricas e manufaturas nessa região. O 
Sul também se beneficiou desse processo, porque 
exportava algodão para a Inglaterra. 



OS EMBATES SOBRE A ESCRAVIDÃO 

• A expansão para o Oeste desencadeou uma questão entre as lideranças políticas 
dos estados do Norte e os do Sul:  

• O Norte pretendia abolir a escravidão, o que possibilitaria a ampliação do 
mercado consumidor, já que os ex-escravizados se tornariam trabalhadores 
assalariados que comprariam mercadorias. Além disso, queriam implementar 
uma política alfandegária protecionista que inviabilizasse a entrada de produtos 
estrangeiros, o que forçaria os demais estados a comprar deles. 

• Os estados do Sul eram favoráveis à manutenção da escravidão, pois a base de 
sua economia era a exportação de produtos agrícolas, dependente da mão de 
obra escravizada. 

 



DIVERGÊNCIAS ... 

• As divergências entre os estados nortistas e sulistas 
atingiram seu ponto mais crítico por ocasião das eleições 
presidenciais de 1860. A eleição do nortista Abraham 
Lincoln, um abolicionista moderado, despertou a 
reação dos sulistas. Lincoln era contrário à manutenção do 
sistema escravista nos territórios recém-incorporados. 

 



A GUERRA DE SECESSÃO (1861-1865) 
• Com a formação dos Estados Confederados da 

América, o país estava dividido, como temia 
Lincoln desde antes de sua eleição. O 
presidente ainda tentou, em vão, negociar um 
acordo com os estados separatistas do Sul. 

• Em abril de 1861, os Estados Confederados 
atacaram um posto militar na Carolina do Sul, o 
forte Sumter. O presidente Abraham Lincoln 
reagiu e enviou tropas para combater os 
Confederados. A partir daí iniciou-se a Guerra 
de Secessão, um conflito civil que durou quase 
cinco anos e provocou a morte de mais de 600 
mil pessoas. 

• No começo, ambas as regiões se mostravam 
confiantes: o Norte acreditava que seria um 
conflito breve e fácil de ser resolvido, já que era 
tecnologicamente superior aos sulistas; o Sul 
subestimou o arsenal tecnológico de 
seus adversários e seus exércitos.  



FIM ... 

Em fevereiro de 1865, terminou a guerra, e a vitória do Norte deve-se a alguns fatores: 

 

• a devastação de grandes áreas do Sul, principal palco dos combates, e a paralisação 
das atividades agrícolas na região prejudicaram as exportações e, 
consequentemente, afetaram os recursos sulistas para a guerra.  

• maior poder bélico e tecnológico do Norte somou-se a escassez de combatentes 
nos Estados Confederados, já que boa parte da sua população era formada por 
escravizados. 

• uma série de leis criadas por Lincoln, como a lei que emancipava os escravizados, 
prejudicou a aristocracia sulista. 

 

 

Após o fim da Guerra, o modelo industrial do Norte se expandiu. Com trabalho livre e 
os investimentos nas indústrias, nas novas tecnologias e na educação, os 
Estados Unidos tiveram condições para engrenar um acelerado progresso econômico. 
Lincoln, contudo, foi assassinado, dois meses após o fim do conflito, por um ator que 
encenava um sulista insatisfeito com o desfecho da Guerra de Secessão. 







Lei do 
Confisco 

(1861) 

• Essa lei permitia que qualquer propriedade 
sulista (terras, animais, escravizados, etc.) que 
caísse em poder dos nortistas poderia ser 
confiscada. Essa ação estimulou fugas de 
escravizados que almejavam a liberdade. 



Lei do 
Homestead 

Act ou Lei de 
Terras (1862) 

• Lei que oferecia terras no Oeste para os colonos 
que estivessem dispostos a se mudar para a 
região ainda pouco povoada. 



Lei de 
Emancipação 
dos Escravos 

(1863) 

• Lincoln proclamou essa lei com o intuito de 
aumentar sua popularidade, encerrar a guerra e 
conseguir o apoio dos europeus contrários ao 
regime escravista. Contudo, apenas em 1865 foi 
promulgada, como a 13a emenda da 
Constituição estadunidense, a lei que 
garantia a liberdade definitiva aos escravizados 
nos Estados Unidos. 



A SEGREGAÇÃO RACIAL NOS 
ESTADOS UNIDOS 

• O fim da guerra civil, com a 
vitória do Norte antiescravista, 
não garantiu aos negros sua 
integração na sociedade 
estadunidense. Mesmo com a 
proibição da escravidão, em 
1863, os ex-
escravizados eram discriminado
s, principalmente no Sul do 
país. Exemplo extremo dessa 
situação foi o surgimento de 
sociedades como a Ku Klux 
Klan (KKK) e os Cavaleiros 
das Camélias Brancas. 
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Link: 

https://youtu.be/rgaWstfGJHM - A Saga dos EUA EP 05 Guerra Civil HD 
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