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A construção da nação –  

A Marcha para o Oeste 

 Os Estados Unidos eram formados por Treze Colônias inglesas. Por meio 

de um processo de emancipação de sua metrópole, tornaram-se um 

país com princípios republicanos e democráticos, influenciados pelo 

pensamento iluminista vindo da Europa. 

 Os governos que comandaram o país após sua independência 

estabeleceram um projeto de desenvolvimento baseado na ideia de 

promover a indústria e o comércio locais. 



Marcha para o Oeste 

 A população dos EUA, composta de cerca de 5 milhões de habitantes, 

estava toda concentrada na região leste do continente; 

 O crescimento populacional proporcionado pela chegada de 

imigrantes vindos da Europa; 

 Aumento dos interesses capitalistas fizeram com que fossem 

elaboradas políticas de incentivo à expansão do território em direção 

ao oeste; 

 Ideia de Destino Manifesto; 

 Descoberta do ouro, na Califórnia; 

 Lei de Terras (Homestead Act), de 1862. 





Destino Manifesto 

 No século XIX, a doutrina do 

destino manifesto era uma 

crença comum entre os 

habitantes dos Estados Unidos 

que dizia que os colonizadores 

americanos deveriam se 

expandir pela América do 

Norte. 

 Consistia na crença de que os 

Estados Unidos e seu povo 

tinham sido escolhidos por 

Deus para prosperar na 

América. 

 



“Progresso do homem branco” 

 As áreas tomadas durante a expansão territorial eram terras ancestrais 

indígenas. À medida que a fronteira estadunidense avançava para o 

oeste, esses povos iam sendo encurralados e expulsos. 

 Os indígenas chegaram a lutar pela defesa desses locais, mas foram 

vencidos. 





O conflito 

Colônia do Norte 

 Região colonizada por protestantes 
europeus, principalmente ingleses, 
que fugiam das perseguições 
religiosas. Chegaram na América do 
Norte com o objetivo de transformar 
a região num próspero lugar para a 
habitação de suas famílias. Também 
chamada de Nova Inglaterra, a 
região sofreu uma colonização de 
povoamento com as seguintes 
características : mão-de-obra livre, 
economia baseada no comércio, 
pequenas propriedades e produção 
para o consumo do mercado 
interno.  

 

Colônia do Sul 

 Colônias como a Virgínia, Carolina 

do Norte e do Sul e Geórgia 

sofreram uma colonização de 

exploração. Eram exploradas pela 

Inglaterra e tinham que seguir o 

Pacto Colonial. Eram baseadas no 

latifúndio, mão-de-obra escrava, 

produção para a exportação 

para a metrópole e monocultura. 



Guerra de Secessão:  

a Guerra Civil Americana 

 Foi um conflito militar que ocorreu nos Estados Unidos, entre os anos de 

1861 e 1865. De um lado ficaram os estados do Sul (Confederados) 

contra os estados do Norte (União).  

 

 Causas principais: 

 

          Os estados do Sul tinham uma economia baseada no latifúndio 

escravista e na produção, principalmente de algodão, voltada para a 

exportação. Enquanto isso, os estados do Norte defendiam a abolição da 

escravidão e possuíam suas economias baseadas na indústria. Esta 

diferença de interesses deflagrou o conflito. 

 





EUA: um país dividido 

A Saga dos EUA EP 05 Guerra Civil HD 

https://youtu.be/rgaWstfGJHM 


